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يه:،لتقص

ماومعرفةنفسهمعرفة،المعزفةفيالرغبةالإنسانطبعمن

الإنسانمعرفةنمتالطبعفيالمتجذرةالرغبةهذهوبدافع.حوله

.واتساعنموفيومازالت،الماضيةالحقبخلال،واتسعت

وأعنهبعيدةأمورعنالكثيرالمرءيعرفأنالمفارقةومن

ويسيرةمنهقريبةبأموركبيراًاهتماماًيبديولا،عليهعسيرة

معرفتها.عليه

نشاْتها:وايارقاموالشهورالأيامقصةالأخيرةالأمورهذهومن

أننامع،الأخرىواللفاتالعربيةباللغةوتسمياتهاومدلولاتها

منذقبلنا،،الناساستعملهاوقدأيامنا،منيومكلفينستعملها

وهيوالتدبير،التفكيرفيلهمنافعةأدواتوكانتالتاريخفجر

لفظة.ثلاثينعنعددهايزيدلاحالأيةعلى

علىمعتمداً،الثلاثةالموضوعاتهذهأبحثأنليخطروقد

هذافيأنتقديريوفيعنها.الغموضلجلاءموثوقةمراجع

اْضعلموأناعليها.يتحصلومتعة،القارئيجنيهافائدةالبحث
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التاريخزاويةمنبل،والفلكالرياض!اتزاويةمنالدراساتهذه

سيماولاجميعاًالناسفيهيرغبمنحىوهذا،واللغةوالتراث

كانالذيالخلاقالجهدهذافي،العربمشاركةعنيكشفأنه

البشرية.الحضارةودعائمالإنسانيةالمعرفةلبناتمن
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تصا،تسمياءيالا،!صة
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،!مة:

البدائيةالمرحلةفي،الإنسانبحياةأحاطتالتيالظروفإن

ومظاهرهابالطبيعةئمLJ$واتصاله،البشريةالحضارةعمرمن

والمحافظةعيشهلتأمينالدائبسعيهبحكم،والمتبدلةالمختلفة

،والمكانالزمانأحوالتحريعلىحملهقدذلككل،بقائهعلى

للبقاء.وحفظاًللغذاءتأميناً،المستطاعقدر،معهماللتلاؤم

الرعي،ومارس،الحيواناستأنسثمالأثمار،قطفمارسلقد

والكلأ،للماءطلباً،نهارهبياض،الأرضأرجاءفيبقطعانهوجال

علىمثابراً،الأذىمنلحمايتهاليلهسوادأنعامهعلىوسهر

البردفصلالشتاءوأيام،والقيظالحرفصل،الصيفأيامفيذلك

فيشرعثم.المعتدلةوالخريفالربيعأيامإلىبالإفافةوالقر،

الأشجارواستكثاروالخضارالبقوللاستنباتالزراعةممارسة

الملائمةالاْوقاتتحديدإلىمضطراًآنئذنفسهفوجد،المثمرة

،المزروعاتوسقايةالغراسونصبالحبوبوبذرالأرضلفلاحة

التيالأعمالمنذلكوكيروالقطافالحصادأوقاتتحديدثم

معاشه.يقتضيها
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وليل،نهارإلىاليومتقسيمهوللأوقاتتحديدأولولعل

إلىوالشهرشهور،إلىوالفصل،فصولإلىالسنةتقسيموتلاه

،ساعاتإلىاليومتقسيمذلكوتبع،أيامإلىوالأسبولح،أسابيع

.ثوابإلىوالدقيقةدقائقإلىوالساعة

العِقْد.وواسطةالمتميزالحدالأقسامهذهكلفياليومويظل

،لفصلى:-أ،لأً

وربعيوما365ًمدةفيالشمسحولدورتهاتدورالاْرضإن

فإندرجة5/23بمقدارمحورهاعلىتميلاْنهاوبماتقريباً،اليوم

حيثمنآخر،إلىآنمنتختلفتتلقاهاالتي-الشمسأشعة

الأربعة:الفصولنشأتالميلانهذاومنعليها.ميلانهادرجة

والشتاء".والخريفوالصيف"الربيع

علىعموديةالشمسأشعةتكونعندماالربيعفصليبدأ

يكونالفصلهذاوفيالاستواء.خطأيالأرضيةالكرةمنتصف

الأرضية،الكرةأنحاءمعظمفيقليلاًوالنهارالليلبينالفرق

الخريف.فصلإلىبالنسبةنفسهوالأمر

فصل)بدايةآذار)21(فيعادةالربيعيالاعتداليبدأ

فصل)بدايةأيلول)23(فيالخريفيوالاعتدال(،الربيع

بتاريخ،الصيففصلبدايةأي،الصيفيالانقلابأما(.الخريف

علىعموديةالشمسيةالأشعةتصبحعندمافيبدأ،حزيران)22(
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وفيهبالحجاز،ومكةبمصر،أسوانمنيمرالذيالسرطانمدار

الليلويقصرالنهار،ويطولدرجاتها،أعلىفيالحرارةتكون

الشمالية.القطبيةالمناطقفيينعدمحتى

الكرةنصففيمعكوسةالصورةتكوننفسهالوقتوفي

معظمعلىالظلامويخيمالشتويالانقلابيكونحيث،الجنوبي

الجنوبية.القطبيةالدائرة

الشمس"تصبحالشتاءفصلبدايةالأولكانون)22("وفي

الشتاءفيسود،الجنوبيالكرةنصففيالجديمدارعلىعمودية

الجنوبي،النصفويعيش،ليلهويطول،الشماليالكرةنصففي

)1(1(.المشمسةالطويلةبأيامه،صيفه

المصريين:ا-عند

")2(:الحضارة"قصةكتابهفيديورانتوِلالمشهورالمؤرخيذكر

منهاكلفي،فصولثلاثةإلىالسنةقسمواقدالقدماءالمصريينأن

وثانيها،وانحسارهوفيضانهالنيلارتفاعفصلأولهاشهور،أربعة

منشهركلعِذةوكانتالحصاد.فصلوثالثها،الزرلحفصل

إلىالسهلةالأعدادأقربهوالعددهذالأنيومأثلاثينشهورهم

.اليومونصفيوماًوعشرينتسعةيبلغالذيالقمريالشهرطول

.43ص1991لظن-دروت،الحصددار-العلبىحساكرمللاشار3""القوىب1،)

-ماجا-محمودبخعبزكيالدكتورثرجمة،ديورالتوِلد"الحفارة"تصةىب)2(

.21صا8891عاميروتالجهلدارمدارة
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مشتقاً،الانكليزيةفيهوكما،لغتهمفيالشهرلفظوكان

عسُر،الثانيالشهرآخربعديضيفونوكانواللقمر.رمزهممن

النهر،فيضانمعالحسابفيالسنةتتفقحتىأيامخمسة

يصلالذياليومالسنةلبدءاختارواوقدالشعس.مواقعومع

المثئعرىفيهكانتوالذي،ارتفاعهأقصىإلىعادةالنيلفيه

وقتفيالشمسمعتشرق)سوثيس(يسمونهاكانواالتيالعظيمة

واحد.

-365بدليوما365ًالسنةيجعلالمصريالتقويمكانولما

فيكانالذيوهو،الشمسوشروقالمثئعرىشروقبينالفرقفإن

يوماًبلغحتىازداد،قديدر&،يكادلاصغيراً،الأمرأول

عنيختلفالمصريالتقويمكانوبذلك.سنيناْربعكلفيكاملاً،

يصححولم،عامكلساعاتبستالحقيقيالسماويالتقويم

اليونانالإسكندريةفلكيوجاءحتىقط،الخطأهذاالمصريون

وذلك.مق46عامقيصريوليوسروماإمبراطوربأمرفأصلحوه

اليولياني.بالتقويميسمونهماوهذا،سنينأربعكليومبإضافة

غريغوريوسالباباعهدفيأدقتصحيحاًالفارقهذاصححثم

والعشرون)التاسعالزائداليومهذابحذف)1582(معشرالثالث

تقبللاالتيللمئاتالمتممةالمسنينمنفبرايع/شباطمن

نستخدمهالذيالغريغوريالتقويمهووهذا)004(علىالقسمة

.اليوم

4%
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البابليين:عند2-

"قصةنفسهكتابهفي)3(،ديورانتوِليقولكما،البابليونأما

منهاقمرياً،شهراًعشراثنيإلىالسنةقسموافقد":الحضارة

.وعشرونتسعةمنهاكلفيوستةيومأ،ثلاثونمنهاكلفي،ستة

يوماً)354(إلايبلغلاالحسابوفقأيامهامجموعكانلماو

معتقويمهميتفقلكيشهرأالسنينبعضفييضيفونكانوافإنهم

أوجهمعِتتفق،اْسابيعأربعةإلىالشهرالبابليونوقسم.الفصول

أسهلتقويماَلأنفسهميتخذواأنحاولواولكنهم،الأربعةالقمر

،أيامخمسةمنهاكلأسابيعستةإلىالشهرقسموابأنهذإ،من

رغباتمنوتأثيراًأثراًأقوىالقمرأوجهأنبعدئذثبتولكن

هو.كماالأولالتقسيموبقي،الناس

منتصفإلىالليلةمنتصفمناليوميحسبونالبابليونيكنولم

فيشروقهاإلىالشمسشروقمنعندهمكانبلتليها،التيالليلة

كلوفي،ساعةعشرةاثنتيإلىالمدةهذهوقسموا،التالياليوم

أربعةالبابليةالدقيقةطولفإنوبذلك،دقيقةثلاثونمنهاساعة

.اليومعرفنافيالدقيقةأضعاف

أوجهوتقسيم،أسابيعأربعةإلىعندناالشهرتقسيمفإن،إذن

دقيقة،ستين6(5)إلىالساعةوتقسيم،ساعةعشرةاثنتيإلىساعاتنا

بابلية.آثارالتقسيماتهذهكل،ثانيةستين)65(إلىوالدقيقة

.52صاا!لقالمرجعيم

11
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:العرب3-عند

،فصولأربعةعلىمقسمةالشهورجعلوافقدالعربأما

ثم،فيهالمطرأوللنزول،ربيعأوسموه،بالخريفمبتدئين

الصيفثم،الثانيالربيعأوصيفاً،سموهالذيالربيعثمالشتاء،

التقسيمواتخذواالتقسيمهذااْهملواثم،القيظشهرسمو0الذي

فالشتاء.فالخريففالصيفالربيع:حالياًالجاري

وينتهي،مارسآذار/21فيالربيعفصليبدأاليومتقويمناوفي

/حزيران22فيالصيففصلويبدأ،جوان/حزيران21في

فيالخريففصلويبدأسبتمبر،/أيلول22فيوينتهي،جوان

ويبدأديسمبر،/الأولكانون21فيوينتهيسبتمبر،/أيلول23

.مارسآذار/02فيوينتهيديسمبر،/الأولكانون22فيالشتاءفصل

:!صلأ،-اياًنا

القدماء:عند-ا

بالعددصلةولها،مشتركةساميةلفظةفهوالأسبوعأما

الكتابموسوعةفيوجاء.الأسبوعأيامعددوهو،سبعة

Worldالعالمي Book:أوالْلمنكانواالقدماءالعبرانيينأن"يبدو

التكوينسفرلآن،أسابيعإلىالشهرتقسيماستخدممن

12
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السابعاليوموفي،أيامستةفيالعالمخلقاللهإن:يقول

1()1(.استراح

اْنيذكر.م(ق604)تهيرودوتاليونانيالمؤرخولكن

المستمرةمراقبتهمنتيجة،الأسبوععرفمنأولهمالمصريين

البابلييناْنسبقفيماذكرناوقدالشهر.مدارعلىالقمر،لأوضاع

القمر.أوجهحتتفقأسابيعأربعةإلىالشهرقسمواقد

البابليونعدهإذ،مختلفةوجوهعلىالأسبولححسبوقد

القدماءالمصريونوعده،خمسةعدهحيناً،وحاولوا،،أيامسبعة

وحسبه،سبعةعدوهثم،الأهراماتبنائهمقبل،أيامعشرة

اْربعة.واليونان،أيامسبعةثم،ثمانيةوالرومان،سبعةالعبرانيون

الثورةأيام،عشريةوسموه،أيامعشرةعدهالفرنسيونوحاول

السبعي.الأسبعإلىرجعواثم،سنةY(1)ذلكواستخدمواالفرنسية

ولكن،أيامسبعةالأقوامجميععرففي،اليوموالأسبو3هذا

أسبوعمثلاً:نقولإذ،ونهايةبدايةذايعتبرأنضرورياًليس

يوماشتراطدون،أيامسبعةقاصدين،المريضوأسبوع،القطاف

نهايته.أوالأسبوعلبدايةمعين

علىاعتمدتالصحراءفيعاشتالتيالشعوبإن:قيلوقد

تمامهإلىالقمرولادةمن:قسمينالشهروقسمواحسابها،فيالقمر

خلقنا"ولقد:تعبيلحقهلاالخالقلأنالراحةلكرةيقضماالكرلممالقرآنليجاء)"(

k.38الآقسورة"لعوبمنمسناومام4(يةليفهماوماوالأرضالدموات

13
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إلىبدراًظهورهومنيوماً،عشرأربعةالقسمهذاومدةبدراً،

قسمكلقسمواثميوماً،عشرأربعةالقسمهذاومدة،مِحاقه

ربعوتساويالأسبوعتؤلفأيامسبعةالنصففكاننصفين

شهر.

:العرب2-عند

يتألفأيثلاثياً،الأسبوعجعلوافقدالجاهليةفيالعربأما

الريحانأبويذكرخاص.باسمثلاثيةكلوسموا،أيامثلاثةمن

أفرد"لقد(:")ْالخاليةالقرونمنالباقية"الاَثاركتابهفيالبيروني

حدةعلىاسماًشهورهممنشهركلمنليالٍثلاثلكِلالعرب

فيها.وفوئهالقمرحالمنمستخرجاَ

الشيءوغرة،غُزةجمعغُرَراً:تدعىالأولىالثلاثا-اللمِالي

الجبهة.فيبياضوالغرة،كالغرةيرىفيهاالهلاللاْنأوأوله

تنقلقولهممننُفَلاً،شُهَباًاْو:تدعىالثانيةالثلاثالليالي2-

..وجوبمنْغيربالعطيةابتدأإذا

تَبْهَرلأنهبُهْراً،أوتُسَعاً:تدعىالثالثةالثلاثالليالي3-

التاسعة.الليلةوآخرهافيها،الليلظلمة

الهرونياعدبنمحمدالركان(ليلأيفا!لة"القرونمنالهاتعةالآلار>>!ب(ْ)

.46و63ص-ل!نان-دروتليعادردارإعدار-اطوارزمى

14
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منهاالأولىالليلةلأنعُشَراً،:تدعىالرابعةالثلاثالليالي4-

الشهر.منالعاشرةالليلةهي

بطلوعتبيَفنلأنهابيْضاً،:تدعىالخامسةالثلاثالليالي5-

آخرها.إلىأولهامنالقمر

أوائلها،لاسوداددُرَعاً،:تدعىالسادسةالتلاثالليالي6-

لونلونُهيخالفالدرعلأبسرأسلأنأوالدرعاءبالشاةتشبيهأ

سائرها.وابيضرأسهااسودماهيوالدرعاء.بدنهسائر

أكثرفيلإظلامهاظُلَماً،:تدعىالسابعةالثلاثالليالي7-

أوقاتها.

وحِنْدِسلسوادها،حَنادِس؟تدعىالثامنةالثلاثهـالليالي

السُديد.والليلالظلمةهو:

منأو،بقايالأنهادَآدِىء،:تدعىالتاسعةالثلاثالليالي9-

عجلأ.الأخرىوتتبعهايداًتقدموهي،الإبلسير

القمرلافحاق،مِحاق:تدعىالعاشرةالثلاثاللياليا-.

والشهر.

منليلةفاَخربأسمائها:لياليالشهرمنالعربخصوقد

الفَحْمةوتسمىفيها،القمرلاستسرارالشرار،سموهاالشهر

الثالثةوالليلة،فيهاالشمسلتبزؤالبُرَاءأو،فيهاالضوءلانعدام

لامتلاءالبدر،ليلةتدعىعشرةوالرابعةالشواء،تسمىعشرة

بَدَر.فقدتمقدشيءوكل،ضوئهوتمامفيهاالقمر

15
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اليوء:-ثاق

:اليوممعاني-ا

إلىقسمهمنوأول.ساعةوعشرينأربععلىيشتملوقتاليوم

ساعاتجعلواالذينالقدماءالمصريونهمالساعاتمنالعددهذا

الاَخرون.أخذوعنهمالنهار،ساعاتالعددفيتساويالليل

اللغاتفييشبههاماولها،أيامجمعها،لفظةيوموكلمة

ويَوْما،بالاَشوريةوأمنو،بالأكاديةيَوْمو:الساميةالمدعوة

بالحبشية.ويوم،بالسريانية

وهناغروبها،إلىالشمسطلوعمنالممتدالزمنهو،لغةواليوم

:متعددةدلالاتاكتسبتاللفظةهذهولكنالنهار،بمعنى

اليومفيكروبهاإلىالشمسكروبمن:الغروبيا-اليوم

جاورهم.ومنالعرباستخدمه:التالي

اليومفيشروقهاإلىالشمسشروقمن:الشروقي2-اليوم

..والرومالفرساستخدمه:التالي

منالنهارعلىللدلالةالفقهاءيستخدمه:الشرعي3-اليوم

الليل.دون

:بالغروبوينتهيالفجربطلوعيبدأ:الصومياليوم4-

والحج.الصلاةأحكامبهوتتعلق
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والنهار،لليلالجامحالزمانهو:الفلكيأوالديعيهـاليوم

عودتهاإلىالموقعثابتةعظيمةدائرةنصفالشمسبمفارقةويبدأ

محورها،حولالشمسدورانزمنأو،بعينهالنصفذلكإلى

منتصفمنالدولأكثرعندويحسب،ساعةوعشرونأربعومدته

التالي.الليلمنتصفإلىالليل

وقد،والجنوبيالشماليالقطبينمناطقفي:القمي6-اليوم

.أكثرهأوكلهنهاراًأوأكثرهأوكلهليلاًيكون

"اليوم،التكلموقتأيالحاضر،الوقتعلىاليومكلمةوتدل

.3الاَيةالمائدةسورة"دينكملكمأكملت

لاَياتذلكفيإناللّهبأيام"وذكرهمونِقَمُهُنِعَمُه:الفهوأيام

.هالاَيةإبراهيمسورةشكور!صبارلكل

ويوموالغبراءداحسيوم:وحروبهاوقائعها:العربوأيام

يومهوالحسابيومأوالدينويومقار،ذيويومحليمة

مناممثرالمقدسالكتابفييومكلمةوردتوقد.)6(القيامة

شة:الم!ليلايتدنحسان!لالعد،بمفىالهوملفظةواسحملت)6(

بِال!ط!ومَيالركلانِبحعونَحجزا!هُمطضنابعالِرلاقُ

الثطنين.احد:ال!صب!ومالصة،عن!يةالازارلموضع:الحجزات

وامحددةغرزمنيةلوةعلىيدلواتوالهمواملالهمالمرباثعاردالهومكلمةوردتوقد

وعد"طرالومَ(بط:مملللمهعدماالقسامرؤاثعرلال(ندلكوثال،معينيومعلى

اضالى:لم(مر

مشربُكانَماكانَإدعدلولانرلبممحىالومدماخللن

المد:دنطرَلةُاثعروقال

لُزؤدِلممندالأع!رِويثكَجماهلأبهتَماالأكائملكَي!دي
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وكانليلاً،سماهوالظلامنهاراً،النورالفه"وسمى:مرةخمسين

.8الأولالفحل/التكوينسفرواحد"يومصباحوكانمساء

سورةفيكما،مرة)475(منأكثرالكريمالقرآنفيووردت

المائدةوسورةاللّه"إلىفيهترجعونيوماً"واتقوا:281آيةالبقرة

".نعمتيعليكُموأتممتُديَنَكملَكُمأكملتُ"اليوم3َالاَية

اسماًوالنهارالليلساعاتمنساعةكلعلىالعربأطلقوقد

فالعَتَمَة،،فالغَسَقالشئاهد،:فهيالليلساعاتفاْماخاصاً.

فالتباشِير،،فالهُتَكَة،فالجَوْسَن،فالقَطْع،فالمَوْهِن،فالفَحْمة

النهارساعاتوأما.المعترضوالفَجْرالثانيوالفَجْرالأوليفالفَجْر

،الزوَال،الهَاجِرة،الغَزَالة،الضئحى،البُزخالذرُور،:فهي

)صبحفالغُرُوبفالحُدُور،،الحئبُوب،الأَصِيلالعَصْر،،لُوكالاُّ

358(.ص2جالأعشى

:العربعندالايامتسمية2-

منكثيرويعزو.الأسبوعأيامتسمياتفيكبيرتباينثمةليس

إلىقمريشهرربعقدرها.لذيالأسبو3مفهومنشوءالمؤرخين

الأسبو3أنالمهم.العبرانيينإلىذلكبعضهميرجعكما،البابليين

يليهاأيامستةمنويتألف،القديممنذزمنيةوحدةاستقر

العددهذاثبتقدالتوراةفيالتكوينسفرفيوردماولعل.السبت

وفي،العالمفيهااللهخلقأيامستة:فالمسيحييناليهودلدى
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الراحةوتعني،الشباتفمنالسبتوأما.استراحالسابعاليوم

والسكينة.والهدوء

العددية،الأرقاممنمستوحاةأسماءهاالستةالأيامحملتوقد

السبت.ويليها،ستةإلىواحدمن

بنيمنالعاربةوالعربالأولىجُرْهُمعربالقدماء،العربأما

وأاوْهَدأوأَهْوَن)الاْحد(أَؤل:.هيبأسماءالأيامlyreفقدقحطان

)الخميس(مُؤنِس)الأربعاء(دُبَار)الثلاثاء(جُبَار)الإثنان(أَهْوَد

.(لسبت)اشِيَار(لجمعة)اعَرُوبة

الذبياني:النابغةالجاهليالشاعريشيرالأسعاءهذه!الى

جُبارِأولأهونَأولأِولَيوميوأَنأَعيشَأنأؤمِّلُ

شيارِأوعرَوبةَأوفمؤنسَأَفُتهفإندُبارُالتاليأو

والنهارِدأبأالليلِممرُعلمهاذنْياناالأيامُهي

التسمياتالإسلامقبيلاستحدثتفقدالمستعربةالعربوأما

الثلاثاء،،الاثنينالأحد،:وهي،الاَنحتىللأيامالمستعملة

والسبت.،الجمعة،الخميس،الأربعاء

الاْعدادعلىتعتمدهذهالمستحدثةالتسمياتأنملاحظةمع

والسبت.الجمعةعداما،الأسبوعفيأيامخعسةفي

فيهاوردتفقدالجمعةوأما،السبتمعنىإلىأشرناوقد

بعدفيهيجتمعونيوماًلليهودإنالأنصار"قال)7(:التاليةالرواية

دمثقبمعةالجمرايةلمم(يارموس،حسعليالدكوردألفوالعفو!(ايولى>!لي)7(

.661ص911.عامسورية،كدشقالفكرودار،نلظ،درروتليالعاعرالفكردارةعدار-
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نجتمعيوماًلنانجعلفهلموا،كذلكوللنصارى،أيامستةكل

والأحدلليهودالسبتيومفقالوا،ونصليتعالىاللهنذكرفيه

منالسادساليومهذا-وكابئلناالعروبةيومفاجعلوا،للنصارى

زرارةبنسعدإلى-فاجتمعواالجاهليةعربعندالاْسبوعأيام

يومفسموهوذكرهم،ركعتينيومئذبهمفصلى،الأنصاري

الجمعة.سورةتعالىاللّهفأنزل،فيهلاجتماعهم،الجمعة

.الموضوعهذاحولأخرىرواياتوهناك

سماهاأي،العَروبةجمعمنأولهولؤيبنكعبإنقيل

بدارفيهاتجتمعكانتقريشألأنكذلكسميتوقيل.الجمعة

فيالجمعةيوميجتمعونالمسلمونصارالإسلاموفي.الندوة

:قالأنهالنبيعنرويوقدتعظيماً.اليومهذافازدادالمسجد،

،آدمخلقفيه:الجمعةيومهوالشمسعليهطلعتيوم"وخير

هذهمنشأكانمهماوهكذامنها".أخرجوفيه،الجنةدخلوفيه

.والاجتماعالجمعتعنيفإنهاالتسمية

وتسكينها.وفتحهاالميمبضمالجمعةوتلفظ

الأحدفهو،أخرىإلىجماعةمنالأسبوعأيامأولويختلف

المسلمين.عندوالسبتالمسيخيينعندوالإثنيناليهودعند

لقد؟سواهدونعروبةاسمهوكانالجمعةيومتميزلِمَولكن

منشأفيووردت،السبتهوالخلقأيامأولأنالمسلموناعتقد

يقولهريرةلأبيحديثالأولى)8(:روايتانالمذكورالمسلميناعتقاد

.167وillصا!ثقالمرجع)8(
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السبت،يومالتربةاللهخلق:فقالبيديالقهرسولأخذ9:فيه

الإثنين،يومالشجروخلقالأحد،يومالجبالفيهاوخلق

فيهاوبثالأربعاء،يومالنوروخلقالثلاثاء،يومالمكروهوخلق

آخر،الجمعةيومعصربعدآدموخلق،الخميسيومالدواب

إلىالعصربينفيما،الجمعةساعاتمنساعةآخرفي،الخلق

1(.الليل

وجلعزاللّه"إن:قالعباسابنعننقلتالثانيةوالرواية

ثمالإثنينفسماهثانيأخلقئمالأحد،فسماهواحداًيوماًخلق

خلقثمالأربعاء،فسماهرابعأخلقثمالثلاثاء،فسماهثالثاًخلق

)9(للجمعةذكرالروايةهذهفيوليس"الخميسفسماهخامسأ

"يا:قالإذآياتهفيبالاسمالكريمالقرآنذكرهمااللذينوالسبت

سورة."..الجمعةيوممنة55نوديإذاآمنواالذينأيها

سبتهميومحيتانهمتأتيهمإذ"...:وقال9الاَيةالجمعة

.162الاَيةالأعرافسورةشُزعاً..0"

لدىالأحدويوماليهود،عندالسبتيومفهيالعطلأيامأما

الجمعةيومالجماعةصلاةيقيمونفإنهمالمسلمونوأما.المسيحيين

بعدها،ولا،الصلاةقبللا،فيهمحرماًالعمليكونأندون

رسعية.عطلةيوماتخذتهقدالإسلاميةالبلدانأكثرولكن

"الأوالل(:!ولدالسكرىهلالايوروى.ر،ا!ملةليالجمعةصعَرولة!وم(نتي)9(

وعط!همتركئأجمعانهو!لكمحمد،ابيجدلزىفيكبهوجمعةالجمعةصمناول"ان

.168صا!يالمرجمعالرولأ،(ةلارلكللسلونلاوكالواجمعةلسمهت
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والغريية:العرييةالتسمياتمعاني-3

أياممنيومكلتسمياتعنموجزاًإيضاحاًيليفيماونذكر

والغربيين:العربمنكللدىالاْسبوع

.الأسبوعأياممنالأولاليومهوالأحد:ا-يوم

لأنه،أولالجاهليةفيالقدماءالعربلدىتسميتهكانت*

:البحتريقالالشيء،مبتدأتعنيالأولولفظة،الأيامبينالأول

ينهمرُثمقَطْزالغيثِوأولُأولِهقبليبدوالفجرِوأزرقُ

الحسنى.الأسماءمناسمهي"الأول"كلمةأننشيرأنويجدر

بكلوهو،والباطنوالظاهروالاَخرالأول"هو:الكريمالقرَانوفي

.3الاَيةالحديدسورة"عليمشيء

بمعنى"الأحد"فهيالإسلامفيالمستحدثةتسميتهأما!

والأرضالسمواتخلقوجلعزاللّهلأن،كذلكوسميالواحد،

الأحد.أولها،أيامستةفي

.وحدهاللهإلابهيوصفلاواللامبالألفوالأحد

وِإحاد،وأُحود،وأُحدانآحادوجمعهأَحَدانأحدومثنى!!

لاأيأحدياً،تكنلا:ويقال،احَديأَحد،إلىوالنسبةوأُحُد،

لدىوراحةعبادةيومهوالأحدويومالأحد.يوميصومممنتكن

يستريحونبدؤوابل،مباشرةذلكإلىيصلوالمولكن،المسيحيين

معاً:والسبتالأحديحفظونأخذواثمكاليهود،السبتيوم
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الملكأصدرثمالأحد،ويتعبدونويرتاحونالسبتيصومون

عدافيماالأحد،يومفيالعملبتركم321عامأمرهقسطنطين

.الربيوموسموه،الحقولفيالضروريةالأعمال

الشمسلإلهمكرساًالأوروبيةالشعوبلدىاليومهذاوكان"

اللغةفيفسمي،الوثنيينبعضلدىمعبودةكانتالتي

'Sunالقديمةالسكسونية s dayبقيوقد،الشمسيوماْي

فسمياللاتينيةاللفةفيأما.Sundayاسميحملالإنكليزيةفي

4Dies Solisعطلة.يومالرومانوجعله

1(الرب"يومالأحدسميالميلاد،بعدالجديد،العهدوفي

Lord' s dayاللاتينيةترجمتهاالتيDominica diesهذااسمهومن

وبالإيطاليةDimancheبالفرنسية:التاليةأسماؤهاشتقت

DomenicaوبالإسبانيةDomingo.

الأسبع.أياممنالثانياليومهو:الإثفين2-يوم

وأ"أَهْوَد"الجاهليةالقدماءالعربلدىتسميتهكانت،

قلبيلأحدهماعرضواحداًلفظأاللفظانهذانكانوربماي!أَوْهَد"

وهيالوهدةمنكذلكوسميوالواو،الهاءحرفيبينمكاني

سبقهالذيالاْولاليومعنلانخفاضهوذلك،الأرضمنالمنخفض

الرواياتبعضفيجاءكماأيضاًوسميالأحد.أيالعددفي

لانبمعنى)هان(هَوَنَالجذرمنوهماوالهُوَيْنىالهُونمن"أَهْوَن"

أهود.تسميتهإلىدعاالذينفسهللسببوذلكوضعفوسهل
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سميوقد"الإثنان"فهيالإسلاميةأوالمستحدثةتسميتهأما!

ستةفيوالأرضالسمواتخلقوجلعزاللهبأنللاعتقادبذلك

الإثنين.يوموثانيهاالأحديومأولهاأيام

،الأسبوعمنالثانياليومعلىعلماً)الإثنان(كلمةكانت!اذا

إذاوأما،وتلفظتكتبهمزةوهي،قطعهمزةتكونهمزتهافإن

رجلان"جاءللمعدودصفةأو"اثنان"جاءللعدداسماًكانت

فيوتسقط،الكلامبدء.فيتلفظ،وصلهمزةهمزتهافتكون"اثنان

11فيهبماالإثنان"مضى:نقولأنويصح.ترسمولا،دَرْجه

الإثنان"مضى:نقولأنيصحكما،اللفظعلىوالتذكيربالإفراد

المعنى.علىبالتثنيةفيهما"بما

ولايثنىفلا،حكمهوحكمها،مثنى"الإثنان"ولفظة!

قلة،جمعفيجمعللواحدمبنيكأنهيحسبقدولكن،يجمع

وأ"أثانٍ"وعلى،كثرةجمع"ثِنَاء"،علىيجمعكما"أثناء"على

الجمع.جمعأثانين"))

الاثنيننهاريصوممنعلىويطلقإثْنَوِقي"الإثنين"إلىوالنسبة

1(.إثْنَوياًتكن"لاأسبعكلمن

أبوقال،التعريفادبدون"الإثنين"كلمةتستعملوقدهذا

الهذلي:صخر

؟الوادير!حانةِعلىتسفمْولمكاديأماثن!نِيومأرائغ
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علىقياساًالأحد""جحشالشامبلادفييسمىاليوموهذا

إلىيضطرونالناسلأن،الدعابةبابمنوذلكالعيد،جحش

فيقبلونالأحد،يومعطلةبعد،فيهالعاديةأعمالهماستشْاف

والكسل.الضجرمنبشيءفيهالعملعلى

القمرلإلهمكرساًالأوروبيةالشعوبلدىاليومهذاكانء

القديمةالسكسونيةباللغةفسمني،يعبدونهبعضهمكانالذي

MonandaegالقمريومتعنيالتيMoon' s day،اللغةفيوبقي

وسمي.Montagانيةالألمواللغة،Mondayاسميحملالإنكليزية

Lunaeاللاتينيةباللغة diesبصورةإليهيرمزونالرومانوكان

اسمهمناشتقتثم،هلالرأسهايعلولثس!ماًديانا،الإلهة

LunediوبالإيطاليةLundiبالفرنسية:التاليةالأسماءباللاتينية

.Lunesوبالإسبانية

الأسبع.أياممنالثالثاليومهوائثلاثاء:3-يوم

بضم)جبالأ،الجاهليةفيالقدماءالعربعندتسميتهوكانت

القوةيفيدالذي"جَبَرَ"اللفظمنمشتقاللفظوهذاوكسرها.الجيم

"ويل:وقيلمتمرد،عاتٍكلوالجَئار،،والجبروتوالشدة

عنيد(1.جباركل"خاب:وقيلالسماء"جبارمنالأرضلجبار

القادر،القويبمعنى،الحسنىاللّهمفاتمنصفةوالجبار

جبارين"قوماًفيها"أن:الكريمالقرآنفيوجاءالجبار،العزيزهو

"الجوزاء1(.بالمعروفالكوكباسموالجبار24.الآيةالمائدةسورة
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قَوَد،ولالهديةلاحدثأوأمرعلىالدلالةتفيدجباروكلمة

من"أنا:وقيل.بثأرهيوْخذلمأيجُباراً".دمه"ذهب:فقيل

والعجماءجُباروالبئرجُبار"المعدن:وقيلبريء.أيجُبار"دمه

يعملمنعلىالمعدنمنهايستخرجحفرةانهارتإذااْيجُبار"

فإنعجماء،بهيمةقتلتهمنأو،رجلعلىبئرانهارتأوفيها،

الشاعر:قالالمعنىوبهذاهدراً.يذهبدمه

جُلنارُالففنوخذهُنهارُوجهُهوشادنٍ

جُبارُالهوىجرحُ:فقالَقلبيجرحتَقد:لهقلتُ

يحصلماأنأو،والجبروتالقوةمنالمعنىهذايكونوهكذا

له،السابقالعددبهجبرإذجباراً،سميوقيلله.عقابلافيه

الإثنان.وهو

بفتح"الثلاثاء"فهيالإسلاميةأوالمستحدثةتسميتهأما،

عزاللّهبأنللاعتقادكذلكسميوقد،الثالثبمعنىوضمهاالثاء

ثالثها.هو،أيامستةفيوالأرضالسمواتخلقوجل

قالواومثله،لاسميتهتوكيداًالثالثيقولواولمبالمد،صيغوقد

فيالشعراءأحدقال.أربعةالعددمن،الرابعبدلالأربعاء

ممدوحه:

الثلاثاءِ!ومُأيامِهِوكلُومأدبةخِصمْمثثلاثاؤ0ُقالوا

اللفظ،علىوالتأنيثبالإفرادفيها،بماالثلاثاءمضتوتقول

،اليوممعنىعلىوالتذكيربالإفراد،فيهبماالثلاثاءومفى
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مخرجلإخراجهاوالتأنيثبالجمعفيهنبماالثلاثاءومضت

علىوتجمع،وثلاثاوانثلاثاءانعلىالثلاثاءلفظةوتثنىالعدد.

وثلائث.وأثاليثوأثلثةوأثالثوثلاثاءاتثلاثاوات

الثلاثاءيوميصوممنعلىويطلق،ثُلاثاويالثلاثاءإلىوالنسبة

ثلاثالكلمةبتكراريكونوالتأكيدثُلاثاوياً""لاتكنأسبوعكلمن

.مرات

فآلهة،القديمةالشعوبعندعموماًمقدسعددوالثلاثاءهذا

والغَمْر.للمياهوأياللأرضوبعلللسماءآنو:ثلاثةالبابليين

الحربلإلهالأوروبيةالمثعوبلدىمكرلماًاليومهذاوكان،

،العبادةلهيقدمونبعضهموكان+iداأوTiwesالشعاليينعند

'Tiwesالقديمةالسكسونيةاللغةفيفسمي dayأوTiwesdaegًجريا

التسميةهذهومن،معبوداتهمبأسماءالأيامتسميةعادةعلى

Martisدعوهفقداللاتينأما.Tuesdayالإنكليزيةالتسميةجاءت

diesالتسميةهذهومن،والقتالالحربإلهأوالمريخيومأي

وبالإسبانيةMatediوبالإيطاليةMardiبالفرنسيةتسميتهجاءت

Martes.

.الأسبوعأياممنالرابعاليومهوالأربعاء:4-يوم

بضم"دبار"الجاهليةفيالقدماءالعربلدىتسميتهوكانت،

منمأخوذاللفظوهذاالأربعاء.ليلةهودباروقيلوكسرها،الدال

ورائهمنتبعه:ودبره،والذهابالمغادرةيفيدالذي"دَبَر"الجذر
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منوهوالثور،منكواكبخمسةوالذبَران،وبعدهخلفهجاءأو

الاسمبهذااليوموسميوالجوزاء،الثريابينويقعالقمر،منازل

ذهب.النهاروأدبرالثلاثاء،وهوالعددبهجبرمادُبُرجاءلأنه

الباءبفتحالأربعاءفهيالإسلاميةأوالمستحدثةتسميتهأما"

وجلعزاللّهلأنكذلكسميوقدأفصمح.والكسروكسرها،وضمها

هذاصيغوقدرابعها.هواْيامستةفيوالاْرضالسمواتخلق

ومثله،لاسميتهتوكيداًالرابعيقولواولمالأربعاء،بالمد،الاسم

ثلاثة.العددمنالثالثبدلالثلاثاءقالوا

علىوالتاْنيثبالإفرادفيها،بماالأربعاء""مضت:وتقول

معنىعلىوالتذكيربالإفراد"فيهبماالأربعاءو"مضى،اللفظ

العدد.مخرجإخراجهاعلىفيهنبماالأربعاءومضت،اليوم

أربعاءاتعلىويجمعوأربعاوانأربعاءانعلىالأربعاءلفظويثنى

وأرابيع.وأرابعواْربعاوات

منالأربعاءيصوممنعلىويطلقأربعاويأربعاءإلىوالنسبة

أربعاوياً".تكن"لاأسبوعكل

الجغرافي:الأفقعلىيدلفهوالثلاثةمثلمقدسأربعةوالعدد

الشرق:الأربعالجهاتوإلى،والشماكواليمينوالخلفالاْمام

37/9()حزقيالالأربعةوالرياح،والجنوبوالشمالوالغرب

2/01(.)تكوينالأربعةالفردوسوأنهار

Wodenللإلهالأوروبيةالشعوبلدىمكرسأاليومهذاكان*

والبلاكةالحكمةإلهوهو،الاسكندينافيةالآلهةكبيرOdinاْو
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أوWodensdaegالقديمةالسكسونيةباللغةفسميوالشعر،

Woden' s day،بالإنكليريةاسمهجاءالتسميةهذهومن

Wednesday.اللاتينيةباللغةاليومهذاسموافقدالرومانأما

Mercurii dies،الآلهةرسولعطاردللإلهنسبةMercure،

بالفرنسيةعليهلتطلقاللاتينيةمنالممثتقةاللغاتوجاءت

MercrediوبالإيطاليةMercolediوبالإسبانيةMiercoles.

.الأسبوعنصفأيMittwochفيدعونهالألمانأما

.الأسبوعأياممنالخامساليومهو:الخميص5-يوم

وهذا"مُؤْشى"الجاهليةالقدماءالعربلدىتسميتهوكانت"

هذابهوسمي،فرح:وبه،طبعهدمث:أَنِسالجذرمنالاسم

مؤنس.فهولبركتهبهيؤنسإذالشهر

سميوقد،الخميسفهوالإسلاميةأوالمستحدثةتسميتهأما5

وهواْيامسبعةفيوالأرضالسمواتخلقوجلعزاللّهلأنبذلك

وتعالىتباركالله"إن:قالأنهعليالإمامعنورويخامسها.

الكريمالنبيإنوقيلمؤشاً".0وسماالخميسيومالفردوسخلق

فيلأمتيبارك"اللهم:قالوأنه،فيهإلايسافرولابهيتبرككان

بالإفرادفيهبما"الخميس"مضىوتقولخميسها".يومبكورها

واليءبالتذكير"فيهنبماالخميس"ومضى،اللفظعلىوالتذكير

الخميسينعلىالخميسلفظويثنىالعدد.مخرجاخراجهاعلى

وخُمْسان.وخُمُسوأَخْمِساءوأَخَامِسأخْسمِةعلىويُجمع

92

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وهو،أذرعخمسةطولهالذيالرمحهوالخميس،اللغةوفي

قال،وساقةوميسرةوميمنةوقلبمقدمةمنالمؤلفالتامالجيمثى

المتنبي:

زمازمُمنهُالجوزاءِأُذُنِوفيزحفُهُوالغربِالأرضىِبشرقِخعي!من

إلهThorللإلهمكرساًالأوروبيةالشعوبعنداليومهذاكان!

والذي،الاسكندنافيةالشعوبلدىوالحربوالصواعقالرعد

'Thorالقديمةالسكسونيةاللغةفيسميوقد،يعبدونهكانوا s day

بالإنكليزيةاسمهجاءالتسميةهذهومنThunresdaegأو

ThursdayوبالألمانيةDonnerstag.هذاسموافقداللاتينأما

Jovisاليوم diesجوبيترالآلهةلكبيروكرسوهJupiterالعاصفةإله

بالفرنسيةالاسمجاءاللاتينيةالتسميةهذهومن،الرومانعند

JeudiوبالإيطاليةJiovediوبالإسبانيةJueves.ح(

.الأسبوعأياممنالسادساليومهو:الجمعة6-يوم

وأ"عَروبة"الجاهليةالقدماءالعربلدىتسميتهوكانت

البئن،:ومعناه،التعريفا!دونتلفظأنوالأصح"العَروبة"

يوماًالجاهليةفيوكان"بَيْن"،بمعنىأعربفعلمنومشتق

الشعراء:أحدقالالشعر،فيالتسميةهذهوردتوقدمعظماً.

المِنْبراواستقلالعَروبةِيومَبَداإذاالعزيزِعبدُحسنَهُيا

بتسكين"الجمعة"فهيالإسلاميةالمستحدثةتسميتهأما!

والجمع.والاجتماعالمجموعةومعناهاوفتحها،وضمهاالميم
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1(بينكماماجُمعَةاللّه"أدام:فنقولالألفةبمعنىكذلكوتأتي

وفتحها.الميمبضمجمعاتوجمعها

معنىعلىحملاًوالتذكير،بالإفرادفيهبماالجمعةمضى:وتقول

اللفظ.علىحملاًوالتأنيثبالإفرادفيهابماالجمعةومضت،اليوم

تكنلاأيجُمَعِئاًتكنلا:ويقال،جُمَعِيالجمعةإلىوالنسبة

الجمعة.يوميصومونممن

Friggللإلهةمكرساًالأوروبيةالشعوبلدىاليومهذاكان!

اللغةفيعليهفأطلقوا،الاسكندنافيةالشعوبعندالحبإلهة

'FriggأوFrigedaegاسمالقديمةالسكسونية s dayهذهومن

الألمانيةاللغةوفي،الانكليزيةاللغةفيFridayاسمهجاءالتسمية

Freitag.

Venerisاليومهذاسموافقداللاتينأما diesالإلهةاسمعلى

مناشتقتوقد،عندهمالجمالإلهةوهي،الزهرةأيلماول!37

بالفرنسية:الأصلاللاتينيةاللفاتفيتسمياتهالتسميةهذه

VendrediليةلإيطاوباVenerdiلا.أح!ول3نيةسبال!وبا

.الأسبوعمنالسابعاليومهو:السبت7-دوم

بمعنى)شِيَالأالجاهليةالقدماءالعربعندتسميتهوكانت!

منوأظهرهاستخرجهإذاالشيءشارمنبعضهموفسره،الشارة

الخلقفيهاوقعالتيالأياممناستخرجأنهمعنىمنأو،مكانه

يومكانالخلقابتداءوأن،الأسبوعآخرأنهيرىمنمذهبعلى
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الجمعةأيامأولظهرأنهبمعنىأو،الجمعةيوملىانهاؤهالأحد،

فيه.الخلقابتداءوكانالجمعةأولأنهيرىمنمذهبعلى

ومعنى،السبتفهيالمستحدثةالإسلاميةتسميتهأما،

سَبَتَمصدروالسبت،العملعنوالتوقفالراحةبالعربيةالسبت

الذيعملهمنالسابعاليومفياللّه"وفرغواستراحوسكننامأي

وجاءو2/2.3الفصلالتكوينسفر"السابعاليومفيواستراحعمل

لأنهوقدْرهالسابعاليوماللّه"وباركنفسهالتكوينسفرفيكذلك

وفعل2/3..خالمَاً"اللّهععلهالذيعملهجميعمناستراحفيه

لاالذيهووالمُسْبت،وسكناستراحيعنيالعربيةفي"سَبَتَ"

النومهووالشَبات،عليهوالمغشيالميتوالمسبوت،يتحرك

عنانقطاعاًفيهلأنسباتاًالنوموسمي.القطعتعنيوقد،والراحة

الاَيةالنبأسورةلباصاً"الليلوجعلناسباتاً،نومكم"وجعلناالناس

.اوه9

تركإلىوالدعوةالسبتبشأنصارمةالموسويةالسُريعةوكانت

إعدادأوالحطبجمعأوالنارإشعالفتحرم،فيهالععل

السبتراحةعلىالمحافظةكانتالمكابيينعهودوفي...الطعام

أنفسهميتركواأنآثرواقدالحسيديينأنبحيثالصرامةمن

.السلاحبحملأنفسهميدنسواأنعلىللموت

مستغلين،السبتعلىالأوائلوالمسيحيونالمسيحرسلوحافظ

ماسرعانثم،اليهوديةالاجتماعاتفيبالإنجليلللتبشيراياه
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الأسبوع،منالأولاليومالأحد،يومفيالمسيحيةالعبادةمارت

1/15(.يوحناورؤيا25/7الرسل)أعمالالمسيحقيامةيوم

منموقفهمفيوحرفيتهماليهودجمودالمسيحالسيدانتقدوقد

السبتربهووأنه،للإنسانالسبتيكونأنأرادإذ،السبت

و28(.2/27)مرقس

وأَسْبُتأَسْبِتةعلىويجمعوسبتينسبتانعلىالسبتلفظيثنى

والتذكير.بالإفرادفيهبماالسبتمضىويقالوسَبتات.وسمُبُوت

السبت.نهاريصومونممنتكنلاأيسبتياً،تكنلاويقال

34+للإلهمكرساًالأوروبيةالشعوبلدىاليومهذاكانء u

'Seterneاسمالقديمةالسكسونيةاللنةفيعليهفأطلقزُحَلأي s

والخصوبةالسلامإلههوزحلوالإله،Saeterndaegو44لا

وهوSaturdayبالإنكليريةالتسميةجاءتالايممهذاومن.وافدغ

نأوبما.رومانيلاتينيباسمالمسمىالسكسونعندالوحيداليوم

Saturniباللاتينيةاسمه diesاشتقفقدالمذكور،الإلهإلىنسبة

وفي5SabatبالإيطاليةاسماهوأماSamediبالفرنسيةاسمهمنه

السبت:العبريةباللغةاسمهمنمشتقانفهما،Sabadoالإسبانية

Sabbath.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،لغاتمة:

بعضأنإلىنشيرأنالبحثهذاخاتمةفيليحسنإنه

بينصلةيفترفونزمننا،وحتىبلالقديمالزمنفي،الناس

أحداثوبينوشر،خيرمنعليهميطرأوماومصائرهمحظوظهم

الزمن.ومواقيتالكواكبودورانالفلك

منواحد،بمنظارإليهاينظرلا،الأسبوعأيامإلىوبالنسبة

.والتشاؤمالتطيرحيثومن،والأولالرجاءحيث

ا(:قال)ْأنهالصادقجعفرللإمامينسبالصددهذاوفي

ويوم،وعمارةغرسيومالأحدويوم،وخديعةمكريوم"السبت

وحربدمإراقةيومالثلاثا،ويوم،وتجارةسفريومالاثنين

نحسيوم:ويقالوعطاء،أخذيومالأربعاءويوم،ومكافحة

،الحاجاتوطلبالأمراءعلىدخوكيومالخميسويوممشمر،

".ونكاحخلوةيومالجمعةويوم

فيجرتأحداثعنرويماعلىالأفكار0هذفياعتمدوقد

اللهوأن،السبتيومالندوةدارفيمكرتقريشاًأن:معينةأيام

367.ص2ج-للقلفثنديالإدمثاءصاعةليالأعشصحصبا(ْ)
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وأن،الاثنينيومللتجارةسافرشعيباًوأنالأحد،يومالخلقابتدأ

وأن،هابيلأخاهقابيلقتلوفيهالثلاثاء،يومحاضتحواء

وثمودأ،عاداًاللّهاهلكوفيهالأربعاء،يوموقومههوغرقفرعون

كانتايانبياءوأن،الخميسيومالنمرودعلىدخلابراهيموأن

الجمعة.يوموتخطبتنكح

لابعضهاكانوإنشعراًالأفكارهذهالشعراءبعضنظموقد

أسبابه:ءيتفق

امتراءبلاأردتَإنلصيبحقأالسبتِيومُاليومُلَنِعْمَ

السماءخلقفيالقهتبذىفلىفإنالبناءُالأحدوفي

وبالغَناءبالنجاحسترجعُفيهسافرتَانالاثنينوفي

الدماءهَرْقُساعاتِهففيالثلاثافيالحجامةَتردوان

الأربعاءيومُاليومُفنعمدواءمنكمامرؤْشربَوإن

بالقفاءيأذَنُاللهَفإنحاجِقضاءُالخميسيوموفي

النساءمعالرجالولذاتُحقاَالتزويجالجمعةِويوم

أيةإلىيستندلاوتخمينظنهيإنماالتقديراتهذاولكن

.برهانأييؤكدهولا،العلممنمعطيات

الأرضبدورانتتعثلفلكيةفهرةاليومأنالقولوخلاصة

وحدةتؤلفوهي،ساعة)24(قدرهازمنيةمدةفيمحورهاحول

عظيماْثرلهاوكان،الإنسانعرفهازمنيةوحدةأولبل،زمنية

يعقبهنهار:ثابتدقيقنظاممنبهتتسملماومعاشهحياتهفي

نهار.يتلوهوليل،ليل
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طبيعيةمنها،أكبرأخرىوحداتأعطتالزمنيةالوحدةوهذه

أصغر:ووحدات،والقرنوالسنةوالشهرالأسبوع:اصطلاحيةأو

والثانية.والدقيقةالساعة

مداركانتالمواقيتهذهلنقلأو،جميعهاالوحداتوهذه

السلكلأنهااليومحتىالبشريةالحياةفجرمنذ،الإنساناهتمام

ويسدد،وذكرياتهأفكارهويمسك،ونشاطاتهأعمالهينظمالذي

ومستقبله.حاضرهوضوءماضيهحدودهيبل،وخطواتهتطلعاته
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التسمممات

العري!ةباللفة

اتالجاملية

الركيةلاللنة

القرثهةالعدنانلية

المر!انمةياللغة

تالعر

المكمونعةياللنة

القد!ة

الإنكليرسةلاللغة

الألمانيةباللغة

اللاتنيةباللغة

النرنسيةباللفة

الإطال!ةباللغة

الإصهانمةباللفة

الأيامتسمياتجدول

عديدةبلنات

JAI

أول

الأحد

شاك!حذ

الإشيئ

ؤقد،أ،أفؤد

أفوُن

ثثانلاا

ق!كابا

ال!لاثا4

جُئار

النلانا.

لهنايانلنا

Sun' s day

Sunday

Sontag

Solis dies

Dominic Dies

*مالثسى/!وم

الرللا

Dimanche

Domenico

Domingo

Moon' s day

Monandaeg

Monday

Montag

Lunae dies

التمريوم

Lundi

Lunedi

Lunes

)11(Tiwes' day

Tiwesdaeg

Tuesday

Dienstag

ولأيده43أء3

/الهالمونورم

الحرب

Mardi

محلال!ا"41

مح!ل!3

القلأطء.ا!كونعداظربإلهالم*أ+:)11(

الايبهددافة.الثعوبعدوالثعرواللاغةاطكمةإله:0Odi")2؟

37

لأربعاها

ثَاردُ

الأربعا.

لهاشاأربعا

Woden' s day

Wodensdaeg

Wednesday

40)12(+أ

"األأأع!،!م

Mercurii dies

/رصلردعطا

لهةلآا

Mercredi

Merrnledi

3e!امMier
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الأيامتسمياتجدول)تابع(

عديدةبلغات

لتسمياتا

العربيةباللفة

الجامليةفىالقد!ة

العربيةكاللغة

الإسلامية-الممتحدثة

السريانلةياللغة

ثخ!العر

المكمونيةكاللغة

التد!ة

الإنكليزيةكاللغة

الألماندةياللغة

اللاتينيةياللغة

الفرنسيةثاللفة

الإعلالبةياللغة

الإسانلةباللغة

الخممطى

صُؤنجس

بثَاباحُفثا

Thor' s day

1Thunresdaeg()ر

الحرباله!وم

3hoالنOdin

Thursday

DonnerstaR

Jovis dies

الننري)جوشح

العامفة

2ولع41

Giovedi

EL Jueves

العمعة

الرولة

كروكة

الجُفعة

نجثاباعُرؤيتا

Frigg' s day

Frigedaeg?41J

الحبالهة!وم

مم!331

Friday

Freitag

Veneris dies

-الهةالزهرة

الجمال

Vendredi

Venerdi

Viemes

)13(Thor:الايعبهددالعة.ال!ثعوبعنداطربإله

()ggالاسكندداية.الثعوبعنداظبإله33:ا

.الرومانعدواللاموالزرعاطصودةإلهزحل:Saturول()

38

الس!ت

نمار

كاباشنتا

'44Satemeلا s

?`)Saetemdaeg

انمدعالهالإلهكوم

لمة3ال!لالحف+

3 day5.لا!ة

663ل!3!أ

34Saturai!أ

إله)زحل(!وم

الخحب!وال!لا

Samedi

Sabatc

Sabadc
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،لمر،ثعي

فريحة-أنيسالدكتورتأليف،"والأياموالعددالأشهرأأسماها-كتاب

8991.أطالبنان-بطرابلسبرسجروسإصدار

فيأستاذ،موسىحسنعليالدكتورتأليفإ،والتقويمالتوقلتا2-كتاب

ودار،لبنان-ببيروتالمعاصرالفكرداراصدار-دمشقبجامعةالجفرافيةقنم

طا/0991.سورية-بدممثقالفكر

بنمحمدالريحانأبيتأليفإ،الخاليةالؤونعنالباقيةالاَثار39-كتاب

.2391-لبنان-ببيروتصادردار-الخوارزميالبيرونيأحمد

-بيروتفيالمحادردار-علبيحسنالأستاذتأليف"التقويم"،4-كتاب

1991.-لبنان

مطبعة-ط2اج،الطيبيأسامةتأليف،الألفاظهاحياءإقاموس-5

بدمشق.الإحسان

نجيبزكيالدكتور-ترجمةديورانتوليتاللفأالحضارةاقمة6-كتاب

ا.جمحمود

Worldالعالميالكتابموسوعة7- Book.الأميركية
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مصة،لللث!ر،تللممياتصا
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مة:،لمقص

وشهورواْسابيعأيام:محدودةفتراتإلىالزمنتقسيميعود

الذهنفيهبدأالذيالزمنإلى،القدمفيمغرقةعهودإلى،وسنين

دربفيالاْولىخطواتهالإنسانفيهوخطا،بالتفتحالبشري

.الحضارة

فيوالنهارالليلتعاقبهوالإنساننظرلفتماأولولعل

وهي،الفصولتعاقبثم،الأيامهي،متماثلةمتلاحقةدورات

والمناخيةالطبيعيةمظاهرهاتختلفمحدودةزمنيةفترات

ثم،واحدةبسنةدوراتهامندورةكلوحدد،بينهافميز،والحياتية

والأسابيع.الشهورهي،الفصولأقصرمنفتراتإلىالسنةهذهقسم

ورأىنور،فكاننورليكنالله"وقال:التكوينسفرفيجاء

اللهوسمى،والظلامالنوربيناللهوفصل،حسنأنهالنوراللّه

يوم،صباحوكانمساءوكانليلاً،الظلاموسمىنهاراًالنور

.وه4و3آياتواحد"

السماءجلدفينيراتلتكناللّه"وقال:نفسهالسفرفيوجاء

وسنين،وأياموأوقاتلاَياتوتكون،والليلالنهاربينلتفصل
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كذلك،فكان،الأرضعلىلتضيءالسماءجلدفينئراتوتكون

والنئرالنهارلحكمالأكبرالنيِّر:العظيمينالنيريناللّهفصنع

.،14،1516آيات"والكواكب،الليللحكمالأصغر

مواقيتهيقل،الأهلةعن"يسألونك:الكريمالقرآنفيوجاء

.918الاَية،البقرةسورة."..والحج،للناس

،لماخيى:لهنا-ل!لأ

السماءبينناظريهيقلب،القدممنذالراصدالإنسانراح

يعينهماإلىويصلبينهما،ليوائم،الكونبجمالمفتوناًوالأرض

الحركةوانتظامالمشهدثبوتفيرأىوقد.ومعاشهحراكهفي

سورة"بحسبانوالقعرالشمس)1:والحسابللقياسأساساً

.هالاَية،الرحمن

مرحلةجازقدوالمكانالزمانعبررحلتهفي،الإنسانأنويبدو

ومرحلةوالثمار،بالنباتوالاقتياتوالمغاور،الكهوففيالعيش

أستأنسثم،بجلدهوا!تساءلحمهوأكلوصيدهالحيوانقنص

ويمارسالنباتيستنبتأنقبلالماشيةرعيومارسالحيوان

لأنعامه،والكلأالماءطلبفيينتقلوهو،انتباههشدوقد.الزراعة

فاستثاروبدراً،هلالاًوجوههوتغيرالقمرمشهد،الأرضاْرجاءفي

الموحشةاللياليفيبهفأنس،حجمهوتبدلفوئهبجمالخياله
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فيالإنسانعلىتثقلالتيالمحرقةالشمسمنرحمةأكثرووجده

.الحارةالمناطق

حركتهوانتظامومحاقهواكتمالهالقمرطلوعفيوجدوهكذا

قمرياًالتقويمفابتدأ،للزمنمقياساًاتخاذهايصلحزمنيةفسحات

الزراعةنشوءمعثم،الرافدينوبلادالنيلواديمنكلِفي

الشمسي.التقويممعتوديقهتمأوشمسياً،التقويمتحولوتطورَها

دجلة،الرافدينبلادجنوبشنعار،سهلفيذلكبدأ

واْقامواوالبابليونوالأكاديونالسومريونعاشحيثوالفرات

عشراثنيإلىالسنةقسمواالميلاد.قبلالرابعالألفمنذممالكهم

هلالينظهوربينالفاصلةبالفترةالشهرمحددينقمرياً،شهراً

وبعضهايوماً)92(بعضهاطولالسماء،فيمتواليينجديدين

يوماً.)354(قدرهبمجمو3يومأ)03(الآخر

التغيراتوروحظتهم،الزراعةهؤلاءممارسةبعدولكن

حقلية،اْعمالمنتقتضيهوما،السنةمدارعلىالمناخيةالفصلية

تعثلالتيالشمسيةوالسنةالقمريةالسنةبينبالتوفيقفكروا

وهي،الربيعيالاعتدالنقطةمنللشمسمرورينبينالفترة

و)5(يومأ،)365(مدتهاوالتي،الأرضحولظاهرياًتتحرك

ولذايوماً.36ره2422أي،ثانمِةو)46(دقيقةو)48(ساعات

القمريةالسنتينبينالفارقلردمالكَبْسبنظامالبابليونأخذ

ثم،سنواتثمانيكليوماً،)59(إلىيصلالذيوالشمسية
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التطابقلتأمينعاماًعشرتسعةكلأشهرسبعةإضافةإلىانتقلوا

الاْخرىالاْقوامإلىالزيادةأوالكبسنظامانتقلوبعدهم.الأفضل

"قصةمؤلفهفيديورانتوِلقال.القمريةبالسُهورأخذتالتي

وتقسيمأسابيعأربعةإلىعندناالشهرتقسيم"إن")1(:الحضارة

دقيقة)06(إلىالساعةوتقسيمساعة)12(إلىساعاتنااْوجه

فيها،شكلا،بابليةآثارهذهكل...ثانية)06(إلىوالدقيقة

1(بالعلىلنايخطرلاكانوإنالحاضروقتناإلىاْيامهممنباقية

25.اصاج22

التقويم"ومار")2(:العلم"تاريخكتابهفيسارتونجورجوقال

حتىوالرومانيةوالإغريقيةالعبرانيةللتقاويماْنموذجاًالبابلي

عامالرومانقيصريوليوسإلىالمنسوباليوليانيالتقويمظهور

916.صجأق.م(1()46

السنةباعتمادالقدماءالمصريونبدأبمصر،،النيلواديوفي

شهراً)12(السنةوجعلواالشمسيةالسنةإلىتحولواثم،القمرية

نهايةإلىأيام)5(وأضافوايوماً)03(منهاكلواحد،بطول

وقد.العامنهايةعطلةتعدوكانْتالئسيءأيامسموهاالسنة

ذإ)العَبُودأ،اليمانيةالمثئعرىشروقيقعيومالسنةمبتدأاعتبروا

ليالجلدارءمدارمحمود،نجبزكيودرجمةديورالتوِلدألفاطظرة""لمة!ب)1(

.341صماجا8891لظن-لروت

مدكورإلرا-الدكورإيثرافموجم،سارثونجورجلالهف"العلم"لاريخ!ب()

.1991بممرالمطرفدارإصدارخرلمن،3و
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قليلاً،قبلهأوالشمسشروق-وقتالفميصاءتدعىشعرىثمة

يوماً)365(منالمؤلفةسنتهمأنلاحظواثم.توتشهرأولوهو

ولا،سنوات)4(كلفارقثمةأيالشعرىسنةعن-يومتنقص

سنة.)0146(مضيبعدإلاالتوافقيتم

الحسابصححهحتىالفارقهذايصححوالمالمصريينولكن

142سنةإلىالقديمالمصريالتقويمويعود،اليولياني fمق..

مصدرها؟كانفماذاالأشهر،تسمياتأما

يبدوكما،العدديةالاْرقام:أولهما،بطورينمرتأنهايلاحظ

)الثامن(..أكتوبر)السابع(،سبتمبر:الرومانيةالاْ!ثهرفي

الطبيعيةالمظاهرأوالملوكأوبالاَلهةالمتصلةالأسماءوثانيهما:

)قيصريوليوسباسمويوليو،الساميينلدىالإلهتموز:مثل

الشهرلفظةأماالجمد...منوجمادىالرمضاءمنورمضانروما(،

وشهور.أشهروجمعهتُشْهَربالقمر،مدتهأنفمأتاهابالعربية

الثالض:،لصاسلىم-

والاْيام،الأشهرمع،السحيقالماضيفيالعاجلةجولتنابعد

ثلاثتستخدمالعربيةبلدانناأنلنجدالحاضر،إلىننتقل

المثهورأسماءمنتتألف:الاْولىالشهور:أسماءمنسلاسل

صفر...الخ،المحرم:القمريالهجريبالتقويمالمتملهَالعربية
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السريانيةاللغةعنالمعربةالشهورأسماءمنتتألف:والثانية

..الخشباط،الثانيكانون:الشمسيالميلاديبالتقويموالمتصلة

اللغةعنالمنقولةالدخيلةالشهوراْسماءمنتتألف:والثالثة

والمتصلة،اللاتينيةعنوبالأصل،الفرنسيةاللغةاْوالإنكليزية

فبراير...الخ.يناير،:الشمسيالميلاديبالتقويمكذلك

وضرورةالعربيةأصالتهافيخلاففلاالأولىالسلسلةأما

العربيالشرقلمخالطتهابهاوالتاْريخاستخدامهافيالاستمرار

النظرفإن،الأخريانالسلسلتانوأما.الإسلاميةبالعقيدةواتصالها

السعيوبالتالي،الأخرىعلىوترجيحهاإحداهمااختيارفي

مطلوباًأمراًيظل،العربيةالبلدانجميعفياستخدامهالتعميم

توحيدعلىوحرصاًللازدواجيةتجنباً،إليهومندوباًفيهومرغوباً

ويحث.العربيتينوالثقافةاللغةشؤونمنتوحيدهيمكنماكل

لفظة،عشرةاثنتيتتجاوزلاالشهورةعِدًأنالسعيهذاعلى

فيالعامليناْهلهتهمخاصعلميلميدانمصطلحاتليستوهي

العربيةالبلادطولفيجميعاًالناستهمهيبل،وحدهمنطاقه

علىتدورهيإذ،وصغيرهمكبيرهموجاهلهمعالمهموعرضها،

.والأحوالالاْوقاتكلوفي،الجميعألسنة

ومعانيها،الأسماءبهذهوافيةمعرفةتحصيلعلىوحرصاً

هوماتوضحمعرفة،العربيةالبلدانفيمنهاكلاستخدامومدى

فإنناوالاختيار،الحكمعلىوتعين،الموضوعجوانبوتنير،خفي
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ماعلىاعتمادآَ،الثلاثالسلاسلهذهمنكلعنلمحةنقدم

سلسلتينثمةبأنعلمأ،وحديثةقديعة،عدةمراجعمناستقيناه

والسلسلةالقطبيةالسلسلةهماالاستخداممحدودتيأخريين

ذلك.بعدذكرهماعلىسنأتي،الليبية

العربية:الأشهرأسماء:الأولىأولإًالسلسلة

وقدقمرياً،شهراًعشراثنيالجاهليةفيالعربآ-عرف

العربيةالقبائلمنوهماوثمودعادقبيلتيعندأسماؤهااختلفت

قدذكرهماأنبيد.التاريخمسرحعنآثارهااختفتالتيالبائدة

أخاهمعادإلىاْرسلاللّهأنفيهجاءإذ،الكريمالقرآنفيورد

الاَيةالأعراف)سورةلهدايتهمنبيينصالحأأخاهمثمود!الىهوداً

المتنبي:قالإذالعربيالشرفيذكرهماوورد72(و64

ثمودِفيكمالحٍكري!ث-اللهُتداركَهاأمؤمنأنا

:المعريالعلاءأبووقال

لقبورُمنعهدِعَادِفاينَاالرْهـبتماقبورناهذيصاحِ

فيالخوارزيمأحمدبنمحمدالبيرونيالريحانأبووأورد

لدىالأشهرأسماء")3(الخاليةالقرونمنالباقية"الاَثاركتابه

زئاء،،حنْتَم،صُوان،خَؤانناجِر،المُؤتمِر،:وهيعاد،قبيلة

دارالحوارزمي،الرونيأحمدلنمحمدالريحانلألي(اظلة(القرونمنادتة"الآلارىب()

.16و06صلظن،دروتمادر،
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تردوقد:فقالعادثم.بُرَك،هُوَاع،واغِل،نافِق،عادِل،الأصمّ

اْحدنظمهاكماالترتيبومختلفةأوردناهلمامخالفةالأسماءهذه

:شعرهفيالشعراء

الصُوانُيتبعُهوبالخَؤانبدأناوناجرةبعؤتمر

الشًنانُ)"(بهصَئمأمئميعودُتليهبائدةوبالزباء

حسانُكُززفهموعادلةجميعأوناطلةوواغلة

البنانُيعقِدُهاالحولشهورُفتمتبُرَذبعدهاورَئةُ

كانتوإن،أخرىأسماءلهافيذكرثانيةيعودثم

وهيعباد،بلإسماعيلالصاحبنظعهشعرفيوردت،مقاربة

:هذه

تشتركْالمحزمسَرْدِعلىفخذْهاالجاهليةِفيالعُرْبِشهورَأردتَ

شَرَكْفييُجمعُمُؤانَحوخُوّانُناجزبعدُومنيأتىفمؤتمز

بُرَكْمعورنةُوغلحونافقُوعادلًوالأصمُوزباحنين

ومعادنالذهب"مروجكتابهفيالمسعوديالحسينبنعليأما

ناجر،،طليق،ثقيل،ناتق.التسمياتهذهلهافيوردالجوهر"

نَسَى.،حَرَف،بُرَكزاهِر،،كَسَع،أَحْلَك،أمْيَح،أَسْلَح

كتابهفيالبيرونيأوردهاالتيعادْأشهرمعانيهيوهذه

آنفاً:المذكور

تأتيمماشيءبكلياْتعر:العحرمبعدفيماوسميا-المؤتمر:

أقضيتها.منالسنةبه

.للظل!هاينفخالئالقِرَبموت!مع!دلم:الثتندهعم")"
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منفاعلوزنعلىمشتقصَفَراً:بعدفيماوسميناجر:2-

الحر.شدةوهوالنجْر

وزنعلىخانمن:الأولربيعبعدفيماوسمي:3-خَوَّان

.الطعاممنالمدْخرنفادإلىإشارة،فَعًال

وزنعلىصانمن:الثانيربيعبعدفيماوسميصُوان:4-

غيرها.أوالثياْببهاتصانالتيالخزانة:فُعَال

للداهيةمفة:الأولىجمادىبعدفيعاوسميالزثاء:5-

.القتالمنفيهيجريمالكثرةبذلكسمي،المتكاثفةالعظيمة

وزنعلىبادمن:الثانيةجمادىبعدفيماوسمي6-البائد:

.الناسيبيدكانالذيالقتالبسبب،فاعل

ذإ،سمعهفقدمنتعنيرجباً:بعدفيماوسعي:7إلأصم

.سلاحصوتيسمعفلا،القتالعنفيهيكفونكانوا

وأطعامعلىالداخل:شعبانبعدفيماوسمي:هـالواغل

تريث.دونالتاليالشهرعلىلهجومهوذلك،دعوةدونشراب

وسميالخمر،مكيال:رمضانبعدفيماوسمي:9-الناطل

مكيالاً.مستخدمينهفيهبالشرابأفرطواالقوملأنبذلك

وزنعلىعَدَلَمن:شوالبعدفيماوسمي:"ا-العادل

الجاهلية.فيالحجأشهرمنكانلأنه،فاعل

كذلكوسمي،الصوت:القَعْدةذابعدفيماوسمي:ا-الرنَّةا

نحرها.لاقترابتصوًتاْيفيهترنكانتالأنعاملأن
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الإبللأنكذلكسمي:الحِجةذابعدفيماوسمي:ا-البُرَك2

للنحر.اْحضرتإذاتبرككانت

مُلزِم،مُورِد،مُوْجِر،،مُوجِبأشهرها:فكانتثمودقبيلةأما

وقد،مُسبل،حَيْقَلدابِر،دَيْمُر،مَوْهاء،،هَوْبَلهَوْبَر،مُصدِر،

:فقالشعرهفييحيىبنعيسىسهيلاْبونظمها

مُصدرُثممُلزِماًيتلوومُورِدُمُوجزثممُوجمثثموبشهورُ

دَيْمُرثميقفوهماقدوموهاءُهَوْفييدخلثميأتيوهَوْبَرُ

أشهرُفيهنتَئمحتىومُسْبِلُحَيْقليقبلُثميمضيودابرُ

محمدبكرأبيعننقلاًالبيرونيالريحانأبوذلكروىوقد

فيفريحةأنيسالدكتورويقول.الوشاحكتابفيالأزديدريدبن

هذهتفسيرحاولنا"وقد:(")ْوالأياموالعددالاْشهر"أسماءكتابه

نأعنناهيكتذكرها،لاالمعاجملأننفلحلمولكنناالأسماء

صحتها".فيالشكإلىتدعووجذورهاالكلماتاْوزان

قبلأيم412عامحوالي،الجاهليةمنذ،العربترك-ب

وأعطواذكرناها،التيالأشهرتقريباً،سنةبمشْيالنبويةالهجرة

صمْر...،المحرمٍ:اليومحتىمستغملةماتزالالتيالأسماءالأشهر

فيجاءوانتشارا.وديمومةثبوتاًالأشهرهذهالإسلاماْكسبوقد

كتابفيشهراًعشراثنااللهعندالشهورعدة)ان:الكريمالقرآن

لظن-طرايلسدرس،جروس"والأياموالعددالأشهرامماء"!ب:لريحة(نسالدكنور(ْ)

.889/1اط
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التوبة،)سورةحرم(أربعةمنها،والأرضالسمواتخلقيومالله

الحجةوذوالقعدةذو:هيأربعةالحرموالأشهر37(الآية

ورجب.والمحرم

ومعانيها:أسماؤهاهي0وهذ

القمرية،الهجريةالسنةشهورأوليوماً(:)03ا-المحرَّم

.بقتالانتهاكهيحل!ولاحرمةله،حرامشهروهو

أففلآخر:حديثوفي،اللّهشهرهو:نبويحديثفيوجاء

القديمواسمه،المحرمتدعونهالذيالشهررمضانبعدالصيام

.الأولصفرأيضاًوِسميالمؤتمِر،

فاصفرتالناساعترىلوباءصَفَراًسمييوماً(:)292-!مفر

صِفراًفيتركونهاالقبيلةفيهيغزونكانواالعربلأنأو،ألوانهم

فيهتقومكانتالحروبلأنمنهيتشاءمونالناسوكان.المتاعمن

إذابيوتهملخلوكذلكسميوقيلوالدمار.الخرابفينتشر

أهلها.منخلتالداروص!فرِتْ،للقتالخرجوا

)92الاَخرأوالثانيووبيعيوماً()35الأولوبيع-4و3

فيوالأمطارالأنديةوتواتروالأنوارالزهربسببكذلكسميايوماً(:

فيه.المطرأوللوقوعربيعاًيسمونهكانالذيالخريف

الأخرىأوالثانيةوجُمادىيوماً(35)الأودs-جُمادو56

وتأثيرالشتاء،فيفيهماالماءتجمدبسببكذلكسميايومأ(:)92

الأولكانونمنتصفبينيقعانوكاناالبرد.وشدةالصقيع

.شباطومنتصف
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فيه،الحركةالعربلاعتيادبذلكسمييوماً(ة)703-وجَبَ

كفواأيالقتالعنأُرجُبُوا:فيهيقالوكان.القتالجهةمنلا

بتركيعظمونهالعربكانإذ،عظمبمعنىرَجَبَفعلويأتي.عنه

تعظمه.كانتوحدهامضرلأنمضرإلىأضيفوقد.فيهالقتال

.الحرمالأشهرمنوهو،رجبان:قيلشعبانإليهضمداذا

فيهالقبائلتشعببسببكذلكسمييوماً(:)92:هـشعبان

كانواالتيالفاراتفيتفرقهمأووالكلأالماءطلبفيتفرقهمأي

أيامه،بعضيصومونالعربوكانرجب.انقضاءبعديشنونها

الشريف.بالشهرونعتوه

الحر،فيهيبداْإذكذلكسمييوماً(:92أو)903-رمضان

أهلوكان،الشمسوهجمنوحجارتهابرملهاالأرضوترمض

يعظعونه.الجاهلية

الذيالوحيدالشهروهو،الكريمالقرآنأنزلالشهرهذاوفي

شهربلرمضان:يقالأنيجوزولا،القرآنفيصراحةاسمهذكر

وينعتالمبروشهر،الصياموشهر،القرآنشهرودعي،رمضان

فيه.السلاحصبوتسماعلعدموبالأصم،بالمبارك

.جالوتعينومعركةبدرمعركةجرتوفيه

كذلكوسمي)الشوال(بادمعرفأويلفظيوماً(:)92.ا-شَؤَال

يرتفععندماوادبار0توليهوهو،فيهالناقةلبنتشويلبسبب

الحج.شهورأولوهوالحر،
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http://www.al-maktabeh.com



منازلهمالعربللزومكذلكسمييومأ(:)03القَعْدةا-ذوا

،الحرمالأشهرمنوهو،التجارةأوالحجإلىفيهوانصرافهمفيه

فيلقعودهمبذلكسمي"قيل:اللسانوفي.الحجشهوروثاني

11.الكلأوطلبالغزوعنرحالهم

كانوالأنهمكذلكسمي:يوماً(35أو)92ائحِجَّةذوا-2

الحجأوجبالإسلامجاء.ولما.الجاهليةفيمكةإلىفيهيحجون

قادركلعلى،بمكةالمكرمةالكعبةأيالحراماللهبيتإلى

يذمنوعشرالقعدةوذوشوال:هيمعلوماتأشهرفيوجعله،عليه

الناسعلىوللّه."...السنةأيامأفضلعرفاتيوموفيه،الحجة

79.آية،عمرانآلسورةسبيلا"إليهاستطاعمنالبيتحَبئ

الفصولعلىمقسمةالشهورهذهتجعلالعربوكانت

فيه،المطرأوللنزولربيعاًويسمونه،بالخريفيبدؤون:الأربعة

ثم،الثانيالربيعأوالصيفسموهالذيالربيعثمالشتاء،ثم

التقسيم.هذاأهملواذلكوبعد،القيظسموهالذيالصيف

وأربعةمئةثلاثأيامهاعدديبلغالقمريةالسنةوهذه

يوماًعشربأحدالشمسيةالسنةمنأقصرأييوماً،وخمسين

الخريف:الأربعةالأزمنةفيبالتالييدورحخهمفكانتقريباً،

إدراكوقتفييحجوااْنأرادواثم.والصيفوالربيعوالشتاء

علىذلكيثبتوأن،ذلكوغيروالثماروالجلودالأدممنسلعهم

منالكبسفتعلمواوأخمبها،الأزمنةأطيبوفيواحدةحال
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وكان.سنةمئتيبنحوالهجرةقبلوذلك،لهمالمجاوريناليهود

عشرأحدالشمسيةالسنةعنالقمريةسنتهمتنقصالذيناليهود

ثلاثكلسنتهمفيعشرثالثشهراًيدخلونأيضاً،يوماً

العربأخذوهكذا.الثانيآذاراْوفيادارسموهوقد،سنوات

منشهراًالشمسوسنةالقمريةسنتهمبينمافضليلحقون

عشرةالفارقأيبينهمامافضليعتبرونوكانواتمإذا،شهورهم

اْيامعشرةيعدونهاولكنهم،ساعةوخُمْسَساعةوعشرينأيام

ساعة.وعشرين

كانوابالجملةالعرب"اْن)6(:البيرونيالريحاناْبوويذكر

فكانتأشهر،بتسعةقمريةسنةوعشرينأربعكليكبسون

عنتتأخرلاواحدسننعلىجارية،الأزمنةءثابتةشهورهم

".تتقدمولاأوقاتها

وهوالنسيء،أوالنسءدعوهكماأو،الكبسيتولىوكان

دعواكنانةبنيمنرجالالشهور،بينشهربكبسالتأخير

الغزير.البحروهوقَلَفسوواحدهمُبالقلامسوعرفوا،الئسَأة

وآخرهم،عديبنفُقَيْم)7(بنحُذيفةيدعىأولهموكان

عَوْف.بنجُنَادةثُمَامة)8(

)9(ylصاالساروالمرجع:يالرونالركلانY-1.ا

الكلب.عَطمطر&اوهمانوهما،الفكوهوالصفرالفُقم:!م)7(

القلكل.والشيءالعشة:ائطمة)8(

56
http://www.al-maktabeh.com



فُقَيْم:الناسئفيشاعرهمقال

مؤ!سْالهمللدينوكانالقَفمَسايدعىكانفقيئمفذا

مُرأَساقومِهفيمُستَمَعأ

مكانَهْمشز!معطئمكِنانةْسابقيمنمُشَفز

زمانَهْذلكمُعلىمضى

الإِجمالِلدىجمعاًيجمعُهوالهلالِال!ثسىِدَوربينما

بالكمالالشهرُيتئمحتى

الحج،انقضاءبعدعرفاتفيالقَلَفسيعلنهتمإذاالنسءوكان

كذلكويعلن،والمهابةالحرمةمنجووفي،الناسمنمَلأعلى

.الحرمالأشهر

وكانالنسء.علىمثابرينالنبويةالبعثةبعدالعربوظل

الأولربيعوسميمحرماً،صفرفسميالمحرملشهرالاْولالنسء

صفراًيتلو0الذيالشهرفسميلصفر،الثانيالنسءوكانصفراً،

إلىوعادعشر.الاثنيالشهورفيالنسءدارحتىوهكذاأيضاً،

صارتأنذلكأثرمنوكان...الأولفعلهابهافأعادواالمحرم

فيحربلمواصلةتستغلقدبلبلةذلكوفيحلالاً،حُرُمٌأشهر

)إنما:النسيءتحرمالكريمةالآيةجاءتولذا،حرامشهر

عاماًيحلونهكفرواالذينبهيضلالكفرفيزيادةالنسيء

اللّه(حرممافيُحِفواالفهحرمماعدةليواطئواعاماًويحرمونه

38.آية،التوبةسورة
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مفاخراً:كنانةبنيشاعريقلاْلم

حَرامانجعلُهاالحِلشهورُمَعَبعلىالناسئينَألسنا

آخر:يثاعروقال

الثمهورَويُحرمُثاءَإذايُحِللوائِهتحتَتمشونَناسىلنا

الوداعحجةفيالناسخطبحتىالكريمالرسولوانتظر

السمواتخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمانوإن"ألا:فقال

عنهاوزالمواضعهاإلىعادتقدالشهورأنبذلكعنى"والأرض

فاْهملوهالنسيء،تحريمآيةعليهمتلاثمبها،العربفعل

يقولكعالمعانيها،مؤديةغيرشهورهماْسماءوصارتعندئذ،

البيروني.

تاريخهميبدؤونالجاهليةفيالعربفكان،التأريخأما

فيوإسماعيلإبراهيمقبلمنالكعبةبناءمثل،المشهورةبالوقائع

)8(الفيلعامأو.ماق02سنةالعرمسيلأو.مق1871عامحدود

والغبراء)9(داحسبحربالقبائلبعضوأرختم571سنة

1(.)الفضولوحلف

بسنة،سنةيؤرخونالمسلمونكان،الكريمالرسولحياةوفي

...القتالسنةوللثانية،الإذنسنةللهجرةالأولىللسنةفقالوا

جعث.لهلكالاسلامللمكةالحسثي(لرهةفههغزاالذيالعامهوالنى:عام"8(

سة.اربعينداتود!انعب!تجلئيينحرببهاو!تلرسينامماوالدبراء:داحى)9(

وانمكةليمظلومكلفمرواانعلىتريث!لعاهدوامنلانلفيحلف:الففولحلفا(ْ)

مظلمته.!ردخى(هلهامن!كنلم
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الموافق8الأولربيع13الإثنينليلةالرسولتوفيحتىوهكذا

هـ.632سنةحزيران

بكراْبيالخليفةزمنلتأريخهمبدايةالمسلمونيتخذولم

السنةكانتفلما.ولايتهمدةوقصرالردةبحروبانشفالهمبسبب

دونقدالخطاببنعمرالخليفةوكان،للهجرةعشرةالسابعة

مبدألوضعالماسةبالحاجةشعروا،اياخرجةووضعالدواوين

خلافلاإذالنبويةبالهجرةأخذوالتشاورالدرسوبعد.للتاريخ

الأولربيعمنخلونلثمانٍالاثنينيومكانتفقدميقاتها،في

م.622أيلول13الموافق

الاْولالبدايةتكونأنعلى،للحسابضبطاً،اتفقوقدهذا

تموز16الجمعةيوموهو،للهجرةالأولىالسنةمنالمحرممن

339وسنة.العبريالتاريخفي4382سنةيوافقوهو،م622

القبطي.التاريخفي338وسنةرومالبناء1375وسنةللاسكندر،

للتاريخامتدادهوالإسلاميالعربيالتأريخأننجدوهكذا

وإلغاء،لهبدايةالنبويةالهجرةاتخاذبعد،الجاهليةفيالعربي

والكبس.النسيءأشكالجميع

والمنبت،الأملعربيةهيالأشهرأسماءمنالسلسلةهذهإن

اْرجاءجميعفي،انقطاعودونالاستمراروجهعلىمستخدمةوهي

وأقرناًعشرأربعةمنذ،الإسلاميةالبلدانوفي،العربيالوطن

الشمسي.بالتقويمتتصلأخرىسلاسلجانبإلىيزيد،
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اللغةعنالمنقولةالمعربةالأشهرأسماء:الثانيةإلسلسلةثانيا

السريانية:

"الآثاركتابهفيالبيرونيالريحاناْبوتحدثأنبعد

وأشهرهمالعبرانيينتقويمعن"،الخاليةالقرونعنالباقية

،وخراسانوالعراقبالشامالنصارىواْما"...قال)11(:القمرية

استعملوابأناليهودوشهورالرومشهوربينمزجوافقد

الشهرطمبريوسشهرأولمنسنتهموجعلواالرومشهور

فإناليهود،سنةراْسإلىأقربليكونالاْول()تشرينالرومي

سريانيةبأسماءوسموهاقليلأ،يتقدمهاليهود)تشري(

أهلوانبعضها...فيوباينوهماليهودبعضهافيوافقوا

همنصارىالإسلامقبلوكانوا،الشامبلادأيسُورِستان

بهذهواليهودالرومبينوتوسطواالاْسماء،هذهأوجدواالذين

1(.الأشهر

استظهرحتىالشهورهذهاشتهرتوقد"...:فيقولويتابع

أوقاتمنإليهاحتاجوامابهاوقيدوا،المسلمونبها

منهاقبستالتيوالبابلية،العبريةمعوندرجها.0")12(الأعمال

السريانية:

95.صا!لقالمرجع-البروليالريحان(لو)11(

.6.صا!بقالرجع:الدوليالرجمانابو)12(
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المعرد!المريانيالمثهرلترتمبا

)الأول(3قدتمثر!ن

)الثافي(جرايتمثرين

)الأول(3قدكانون

)الثاني(جرايكانون

شباط

ارذآ

أونيمننيسان

أطر

حركران

تموز

آب

أيلول

العبريالحهر

اكانمأوتثري

بولأومرحثوان

كملمفأوكسليو

ط!ثأوطبدث

شفطأوئبا!

آزرأوآذار

أبمبأونلهسان

زصوأوأيار

سيونأوسهـوان

تمزأوتموز

أوبأوآب

ايللأوأيلول

البابليالثهر

تم!ركو

كمناأرح

طبتو

سباتو

نيسانو

سانو

jوزو
ولولوا

الاْشهرمنأشهرثمانيةأسماءبينتماثلأثمةاْنويلاحظ

هذهوأن،والبابليةالعبرانيةالأشهروبين،المعربةالسريانية

البابليينعناقتبسوهاقدالسريانأنإذ،القدمفيموكلةالأسماء

والزراعية.الدينيةوالطقوسوالمكاييلالمقاييسمنهماقتبسوامثلما

السامية-اللغاتطائفةمنهمااللغتينهاتينفإن،غرابةولا

والبربريةوالقبطيةوالحبشيةالقديمةالمصريةتشملالتيالحامية

والكنعانية،الاَشورية-البابليةأوالأكاديةاللغاتتشملكما

العلامةويذكر.والعربيةوالعبرانيةالسريانيةأووالآرامية
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اْلفاظهافيمتقاربةلغاتاللغاتهذه"أن)13(:الشهابيمصطفى

)"ا(:عيواصالاْولزكاالبطريركوقالواشتقاقاتها".وصرفها

القديمةالشرقيةاللغاتإحدىهيالتيالسريانيةاللغةوكانت)1

قدوكانت،الاَراميةاللغةتسمى،الساميةباللغاتتعرفالتي

حروفحروفهاوصارتواسعاًانت!ثاراًالقديمالعالمفيانتشرت

كلهالشرقفيدوليةلغةاْمممتبل،عديدةشرقيةللغاتهجاء

سوريةسكانالأصلفيهمالسرياناْنالمعروفومنطويلاً.زمناً

آرامبلادالميلادقبلعشرالسادسالقرنمنذاستوطنوا،الأصليون

منالقديمةالساميةالشعوبببقاياوامتزجوا،النهرينوآرامالشام

وتاْثروا،وفينيقيينوكنعانيمنوآشوريينوبابليينسومريين

1(.ولغاتهمومعتقداتهمبحضاراتهم

مراحلوفي،بالذاتالسريانيةواللغةالعربيةاللغةوبينهذا

بسببواسعلغويتقارض،وبعدهالإسلامقبل،عديدةومواطن

.واللغويوالثقافيا()ْالإثنيالتقارب

في،الناسجمهورفاستعملها،تعربتقدالأشهرهذهوأسماء

المناخوأحوالالاْعيادبهاوضبطواوغيرها،والعراقالشامبلاد

2،طواطديث"القديملىالعربةاللمةلىالعلمهةالممطلطت"!ب:المثهابيممطفى)13(

9.و8ص،6591

المجلةليفثورةلهدراسةالأرلورك!:السرلمانيطرلمركعيواصالأولزىالبطريرك)"ا(

.211Iوايارنهسان11وه،411العددان،لدمثقابطر!ركة

الجني.(والعِرقي:اكق()
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على"الفهرست"كتابهفيالنديمابننصوقد.والزراعاتوالمواسم

الرابعالقرنفيوذلك،وشرحهبحثهفيواستعملهاالأسماءهذه

القديممنذالعربيالأدبفيالتراثكتبوأجمعت،الهجري

،التسمياتهذهاستخدامعلىالحديثةالنهضةعصرحتى

.كثيرةوالشواهد

:نواسأبوالعباسيالشاعرقال

العَبُورُالمثِّعرىنارَهاوأخبتالحرورُوارتفعأيلولُمضى

:الزياتالملكعبدبنمحمدوقال

الشرابُوالتديلُالدوطالَالاءُبردَ

وآبُوتموزُرانُحَزِبعنكومضى

بهارثىقصيدةفينُباتةبنالدينجمالالمصريالشاعروقال

الثاني:كانونشهرفيالمنيةوافتهالذيابنه

أحشائيكانونُيابالنارِأحرقتَلقد،الحِمامُوافاهُشهرِكانونَفي

بالكانونتوريةالبيتهذامنالثانيالشطرفيأن،والملاحظ

الشتاء.فيبهاليتدفأالنارفيهتشعلالذي

منذ،استعمالهايجريالتيهيعشرالاثنيالأسماءهذهإن

سورية،:والعراقالشامبلادفي،انقطاعودون،الآنوحتىالقديم

.الأردن،فلسطين،لبنان،العراق

وأبعيدوقتفيعنها،تخلتقدالعربيةالبلدانبعضولكن

الإنكليزيةعنالمنقولةالأشهرأسعاءعنهابدلاًواستعملت.قريب

اللاتينية.منتستقياناللنتينهاتينوكلتا،الفرنسيةأو
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ومعانيها:الأشهرهذهلأسماءعرضوهذا

الشتاءقلبفيشهرانالكانونانيوماً(:)31الثانيا-كانون

الموقدتعنيبالعربيةوالكانون.وشباطالثانيتشرينبين

الثقيل،الرجلهووالكانون.كوانينجالكانونةومثله،والمصطلى

يهجوالحطيئةقال.والأحاديثالاْخبارلاستطلاعيجلسمناْو

أمه:

المتحدثينا!علىوكانونأسأاستودعتِإذاأكِربالاً

للحيوانيعرضداءوالقماح،قُماحشهريالعربسماهماوقد

الشتاء.فييقلوالشرب،الشربعنفيمتنع

ساميجذرمنمشتقكانون)16(:فريحةأنيسالدكتوروقال

فيهالناسلأنوالاستمرارالثباتومعناه،كَنفعلهومشترك

منازلهم.فيو)يكئون(أعمالهمعنينقطعون

منمشتقط،وسباإشاطبلفظورديوماً(:)228/92-شباط

يفيدأوبالسوطوالجلدالضربيفيدالذي)شبط(السريانيالجذر

)شاباطعالبابليةالنقوشفياللفظةووردت.الرياحهبوب

واْخذه،والزوابعالعاصفةإلهرَفانللإلهالبابليونوخصصه

زكريا(.)سفرالتوراةفيوردكذلك،البابليينعنالعبرانيون

آزارمنأيامبعضيستقرضإذالعجائز،عدوالأساطيرفيوهو

المسنين.علىفيثقل،والثلجالعواصفأيامتطوللكي

3.صها!دقالمرجع:لريحةان!مىالديهور()

64
http://www.al-maktabeh.com



بمعنىدار!)1هيبابليةلفظةأنهايرجحيوماً()331-آذاو

الاَلهة.أبيآشورللإلهمخصصاًوكان،والعتمةالظلمة

وسيوله.أمطارهلكثرةوالبركةبالخيريخصونهالقدماءوكان

والجذر.الربيعأوللأنهواللمعانالنورآذارتعنيالسريانيةوفي

العامة:وتقولهادر.ورعدبرقمنفيهلما)فدَلَأالجذرمنمشتق

أذار.مَذةبدونيلفظوقدالهذارآذار

البدءومعناه،بابليالاسمأصليوماً(:)403-نيسان

12فيعندهمالمقدسةالدينيةالسنةلاستهلالوذلك،والتحرك

العشببالسريانيةويعني.الربيعيالاعتداليومهوإذ،منه

فيواستيح)سفرنحميافيوورد،العبرانيةفيوكذا،والخضرة

اْبيبإلىاسمهالعبرانيونبدلالسبيمنالعودةوبعد.التوراة

الزرعبمعنى)أَب"(لفظةالعربيةوفي،الربيعأوالزهربمعنى

31.الآيئ،عبسسورةوأئا()وفاكهةًوالعشب

والنورالتفتحمعناها،بابليالتسميةأمليوماً(:)531-أيار

الربيع.يمثللأنهالزهرأيالنوْر،مننوارأيضاويسمىوالزهر،

اْيضاًواللفظةبالاْزهار"يأتيوأياربالأمطاريأتي"نيسان:ويقال

.الشمالريحأوالحارالهواءتعنيبالعربيةوإيارسريانية

الحصاداْوالحنطةيعنيسريانيلفظيوماً(:)603-حزيران

فييردولم،فيهالحبوبحصادلوقوعكذلكوسمي،السنابلأو

سيوانبلفظةالعبرانيةدخلالذيسيوانبمقابلهوردبل،البابلية

سيو.أو
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-بابليسومريأصلمنسريانيلفظيوماً(:)731-تموز

اسموهوالبار،الابنأوالحياةابنبمعنى)دوموزي(،اْو)دوزي(

هذاانتقلوقد.السومريينعندالموتبعدحياًيبعثالذيالإله

باسمالفينيقيونفعرفه،القديمالشرقدولجميعإلىالإله

ادونباسموالكنعانيون،اوزوريسباسموالمصريون،أدونيس

.الرباْوالسيدومعناه

ورمزوالخصوبةالامومةإلهةعشتروتزوجهوتموزوالإله

بفينيقيا.جبيلفيوالطبيعةالحب

النبتبمعنى)آبعبابليةالتسميةأصليوماً(:)31هـآب

والمواسمالغلالبالسريانيةتعني)أب(ولفظة.والفاكهةوالكلاْ

فلفظهبالعربيةوأما.حرهلشدةاللهابآبودعي،الناضجوالثمر

سلف.كما،والعشبالزرعتعني)الث(

السريانيةفيوورد،بابليالتسميةأمليوماً(:)903-أيلول

،وأعولصرخأي)وَكَ(بالعربيةوجذره،العويلبمعنىوالعبرية

مخصصاًوكان،فيهتقامكانتتموزعلىالمناحاتلأنوذلك

لعشتروت.

يوماً(:)31/35الثانيوتبثرينلالأو-تشرينأوا15

تشراي.أوتشريالسريانيةوفيتشريتو،:بابليالتسميةاْصل

وعلةبداْ.أو"شَرَع"بمعنىساميجذرإلىاللفظةتردالعربيةوفي

بالحرثفيهويبدأ،السريانيةالسنةشهورأولكانأنهذلك

الشتاء.مجيءقبلوالررغ

الثاني.كانونمثلمثلهيوماً(:m)الأول-كانون12
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عنالمنقولةالدخيلةالأشهرأسماء:الثالثةالسلسلة-ثالثاً

اللاتينية:اللغة

تبدأ،قمريةأشهرعشرةمنتتألفالرومانيةالسنةكانت

منيتألفمنهاشهروكلدي!م!مبر،بشهروتنتهيمارسبشهر

تدعىيوماً)06(ويليها،يوم)355(مجموعهايوماً،)35(

تعرفوستةآلهةأسماءمنهاأربعةأسماءوكانت.المكملة

لتأريخهم.بداية.مق)753(رومةبناءتاريخواعتبروا،بأرقامها

وأهمها:التقويمهذاعلىالتعديلاتتتالتثم

672)715-الأباطرةثانيوهو:بومبيلوسنوما-تقويمآ

التعاقبعلىالشهوروجعلوفبراير،ينايرشهريأضافق.م(:

مرةيوماً)23(أو)22(طولهشهراًوأضافيوماً،(و)92)03(

سنتين.كل

قيصريوليوساستعانق.م(:)46اليوليانيالتقويم-ب

ق.م46عامSosigenesسوسيجنيسيدعىقديرمصريبفلكي

)365(وجعلهاالث!مسيةالسنةاعتمد:يليمافتمالحسابلضبط

و)31()35(الأشهروجعليومأ)366(الكبيسةوالسنةيوماً

السنةفيو)92(العاديةالسنةفي(TA)شباطوشهريوماً،

)907(سنةالثانيكانونينايرأولالتاريخمبدأوجعل،الكبيسة

رومة.بناءمن
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الشهرعلىقيصريوليوساسمأطلقق.م)44(عاموفي

الثامن،الشهرعلىاغسطساسمأطلق.مق)31(وسنة،السابع

شأناًأعظمأحدهمايعدلئلابالتساوييوماً)31(منهماكلوجعل

الاَخر.من

انطباقعدمأهعيتهمنالركمعلى،التقويمهذاعيوبومن

اسماًصارالسابعالشهرأيسبتمبرالأشهر:ترتيبعلىالأسماء

العاشر،للشهراسماًصارالثامنالشهروأوكتوبر،التاسعللشهر

وديسمبر.نوفمبرشهريعليهماوقس

اكسيغوسالراهبرتبه:المسيحياليولياني-التقويمج

Exigusولدقدالمسيحالسيدأنإلىتوملإذ،م055عامالمتوفى

بدايةوجعل،رومةلبناء754سنةديسمبرالأولكانون25في

فيالسنةبدءاعتبرثم،البشارةعيديومآذار/مارس25فيالسنة

المسيحيبالتقويميعرفماوهذاالميلاد،عيديليالذيالأسبوع

.ام431عامالكنيسةوثبتتهالشرقي

البابالاحظام582عامفي:الغريغوري-التقو-د

التقويمحسب،الربيعيالاكتدالأنعشرالثالثكريغوريوس

السنةأنمنانطلاقأ،منه21فيلاآذار11فيوقعاليولياني

المحسوبةاليوليانيةالسنةعنتنقصالحقيقيةالشمسية

يبلغبينهماالفرقأنالحسابوبئنثا،4وادابمقدار-365،

(r)سنةمنأيامعشرةاستقطاعتؤرولذا.سنة504كلأيام
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هذافسميالأولتشرين)15(الأولتشرين)5(فجعلام582

الغربية،والكنائسالدولوطبقتهالغريغوريالتقويمالتعديل

متعاقبة.فتراتفيوأعمالها،وأعيادهاحسابهافيبهوأخذت

للتقويموفقاًأعيادهاتحسبالشرقيةالكنائسبعضتزالوما

وسياسية.دينيةلاعتبارات،بالشرقيالمعروفاليولياني

)13(والغريغورياليوليانيالحسابيننبيناليومالفارقويبلغ

علىسنةأربعمائةانقضاءعننتجتأيامثلاثةبزيادةيوماً،

الفلكعلعاءوجدذلكومعام.582عامالجاريالأولالتصحيح

كاملاًيومأتشكلأنويمكنتتجمعصغيرةفروقهناكمازالتأنه

المصححالشرقيالحساببهأخذماوهذا.سنة)0335(كل

تطبقهالذيالحسابذلك،الغريغوريللحسابحالياًالمطابق

عاموضعهتموقد،اليومالعالمفيالأرثوذكسيةالكنائسبعض

علماءفلكيين.قبلمن2391

معاللاتينيةعنالمنقولةالأشهرهذهأسماءنذكريليوفيما

معانيها:بيان

يوماَ(:)31ينايرا-شهر

الإلهونجلالشمسإلهJanusجانوسباسمالرومانسماه

وقد.والسلمالحرب!الهالسماءأبوابحارسوهو،أبولون

متعاكسين،باتجاهينينظروجهينذيإنسانهيئةعلىتصوروه

،الأمامإلىونظرة،مودعين،الماضيإلىنظرةأيامهأولفيفيلقون

مستبشرين.الجديد،العامإلى
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أياموتغلق،الحربأيامأبوابهتفتحمعبدجانوسللإلهوكان

كان،منهيوماْولوفيالشهور.بعددباباًعشراثناوله،السلم

العسللجانوسويقدمون،صاخبةبمواكبيحتفلونالرومان

بعد،فيماالسنةرأساليومهذاصارثمةومن،والحلوىوالتمر

التهنئة.ببطاقاتالهداياعنفيهواستعيض

92/)فبرايرشهر2- YA)ًيوما:

كلمةجمعاللاتينيةFebruaلفظةمنالتسميةهذهأخذت

والتقديسالتطهيرعيدوهو،والغفرانالكفارةبمعنى

عشرالخامساليومفييقيعونآنذاكالناسوكان.الرومانعند

ينظفونكانواكما،الذنوبمنروحياًفيهيتطهرونعيداًمنه

روموسخلصتالتيالذئبةبعيدويحتفلون،وأثاثهممساكنهم

بلبنها.وغذتهما،رومةبانييورمولوس

الأمطارلأنالبحرإلهنبتونللإلهمخصصاًالشهرهذاوكان

فيوتحملأزرقثوباًتلبسبامراْةإليهويرمون،غزيرةتكونفيه

قدميهاوعند،بغزارةالماءمنهيخرججرنوبجانبها،بطةيدها

الحزين.مالكالمسمىالطالْر

:يوماً()31ماوسشهر3-

الحربإلهوهو،المريخأي،مارسالإلهإلىنسبةكذلكسمي

الإنكليزيعده.والزراعةالنباتإلهذلكقبلوكان،الإكريقعند

لاعتقادهم،الصاخباْوالعاصفبالشهرويصفونهالشهوراْطول
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الرومانيةالسنةوكانت.أبريلشهرمنأيامثلاثةاقترضبأنه

حتىالقانونيةالسنةفيالأولالشهرإنكلترافيوبقي،بهتبدأ

حتىالسنةشهورأولكذلكظلفرنساوفيعشر.الثامنالقرن

.ام564عامالأولهوينايرشهرالتاسعشارلالملكجعل

يوماً(:)03أبريل4-شهر

Venusالإغريقعندوالحبالجفالآلهةإلىالشهرهذاينمب

الأزهارتفتحأنهايعتقدونكانواإذ،Aphroditeافروديتأو

الشتاء،فصلفياحتجابهابعدالشمسلتضيءالسماءأبوابوتفتح

منمأخوذةواللفظة.العليلوالنسيمالخضرةفصل،الربيعوهوبداية

بعضعندالشهرهذاوكانوالازدهار.التفتحومعناهApriceالجذر

بدايةينايرأولجعلوبعدها،السنةشهورأولالشمالشعوب

المعروفة.نيسانكذبةفنشأت،اْبريلاْولالناسينسولم.للسنة

يوماً(:)31مايو5-شهر

والتكاثرالنموإلهةMaiaماياالإلهةإلىالشهرهذاينسب

الإلهوأم،الأرضحاولأطلسابنةوهي،الرومانعندوالخصوبة

رآهنلهااْخواتستءتعيشماياوكانت.الاَلهةخادمعطارد

عليهنفأشفق،منهفنفرن،بهنفافتتن،إلهشبهوهو"اوريون"

هذاعلىأطلقمنوأولالسماء.فينجوماًوجعلهن"جوبتر"الإله

مايا.للإلهةتعظيماًرومةمدينةمؤسسرومولوسهواسمهالشهر

.للعمالعيداًالشهرهذامنيوماْولاتخذالحديثالعصروفي
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يوماً(:)03جوان6-شهر

شهرةذاترومانيةأسرةأوقبيلةاسممنالشهرهذااسمأخذ

Juniusبروتوسجونيوستدعىومجد Brutus.الاسمهذاأطلق

بكلمةيصفونهفتىبوجهدائمأيصورالذيلميركيريوصتكريماً

Junius.أوالقائظاْوالجافالشهرالشهرهذاالإنكليزويسمي

فيللرعيمواشيهميطلقواأنفيهالناساعتادإذ"المراعي"شهر

الخضراء.المروج

يوماَ(:)31يوليو7-شهر

يوليوصالشهيرالرومانيالإمبراطورإلىالشهرهذاينسب

Juliusقيصر Ceaserفيهولدلكونه.(.ا-4tق،)هذاوكان.م

أ"ولأد51اأ5الخامسالشهريدعىعليهالاسمهذاإطلاققبلالشهر

الإنكليزأما.الرومانعندالسنةأشهرترتيبفيالخامسكانإذ

العرِس"."شهراسمعليهأطلقوافقد

يوماَ(:)31اغسط!ىهـشهر

المدعوقيصراغسطسالرومانيالإمبراطورإلىالشهرهذاينسب

Octaviusروماأباطرةأشهرمنوهو،اوكتافيوس Augustus

Ceaser.كلمةمنأصلأمأخوذالاسموهذاAugereالتياللاتينية

القيصرهذالأناغسطساسمعليهأطلقوقدوالنمو،الريا!دةتعني

تنقصكيلايوماrً()1أيامهجعلواوقد.انتصاراتهاْعظمفيهحقق

قبلوكانقيصر،يوليوساسميحملالذي)يوليعشهرأيامعن
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بينالسادسترتيبهكانإذSextilisالسادسالشهريدعىذلك

.الرومانعندالسنةاْشهر

كانوالاْنهم"الأنبار"شهرالشهرهذاالساكسونسمىوقد

بالمحاصيِل.مخازنهمفيهيملؤون

يوماَ(:)35شتمبر9-شهر

التياللاتينيةSeptemكلمةمنوماْخوذ،السابعالشهرمعناه

كانتالتيالرومانيةالسنةفيالسابعترتيبهكانإذ،سبعةتعني

)أذالأ.مارسبمثهرتبدأ

الفرنسيونودعاه"العاري"الشهرالشهرهذاالإنكليزسمىوقد

الحصاد.شهرشارلمانالملكأيام

:يوماً(31)أكتوبرشهرا-"

التياللاتينيةحه""15كلمةمنمأخوذ،الثامنالشهرمعناه

كانتالتيالرومانيةالسنةفيالثامنترتيبهكانإذ،ثمان!ةتعني

)أذارا.مارسبشهرتبدأ

اْعنابهملاْن"الخمرة"شهرالشهرهذاالسكسونسمىوقد

الشهرالسلافوسماه،الخمرةمنهالتصنعفيهتعصركانت

فيه.الشجراْوراقذبولبسببالاْصفر

يوماً(:)35نوفمبرا-شهرا

التياللاتينيةNovemكلمةمنماْخوذ،التاسعالشهرمعناه

كانتالتيالرومانيةالسنةفيالتاسعترتيبهكانإذ،تسعةتعني

)أذالأ.مارسبشهرتبدأ
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ولكنه"،والدمالزوابع"شهرالشهرهذاالإنكليزسمىوقد

فيه.الأولىالعاليةالحربانتهاءبسبب،ٍشهرالسلمبعدفيعاسمي

يوما(:)31ديسمبرا-2

التياللاتينيةDecemكلمةمنماْخوذالعاشر،الشهرمعناه

كانتالتيالرومانيةالسنةفيالعاشرترتيبهكانإذ،عشرةتعني

الشمسية.الميلاديةالسنةاْشهرآخروهو)آذالأ،مارسبشهرتبدأ

اللاتينيةاللنةعنالمنقولةالأشهرأسماء

المثهرالم

2()كانونلفايو

)شباط(فبراير

)آذار(صارصى

)ني!ان(ابرلل

)الار(ما!و

)حزكران(جوان

)تموز(يوليو

()آبأغدمطمى

)أيلول(شتمبو

(ا)تمثرلمن!توبر

2()تثريننوفمبر

(1)كانونديممبر

والفرنسية()الإنكليزية

ايامهد

YO

باللاتينية

Januarius

Fehruarius

Martius

Aprilis

Maja Maia Maius

Junius

Julius

Augustus

September

هأح5؟ح3

November

December
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لإنكليزكةبا

6ل!للالم+ة

February

March

April

May

July

August

September

October

لأ357ء؟*ح

December

بالفونممة

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

لاأأول

luillet.

ولل!5،

Septembre

Octnhre

Nnvemhre

Decemhre
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نبينالأشهر،لتسعياتواللفويالتاريخيالعرضهذاوبعد

ذإ،العربيةالبلدانفيوكتابةنطقاًاستخدامها،كيفيةيليفيما

الإنكليزيةاللغةمنشئها:حسبمختلفةبأشكالوتكتبتلفظهي

الفرنسية.اللغةأو
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كيفية

الأثهر

كاكر

فبراور

ا

كونبو

كوليو

جمتيم

نو

دسبر

الأأسماءاستخدام

في

انلبلدا

الإماراتلةدو

العر!هة

لتصةا

البحرشدولة

قطردولة

عمانسلطنة

الكوكتدولة

لجمهوركةا
لمحنمةا

لمملكةا

لعربعةا

لمعودكةا

كةجمصر

نالمودا

جمهورسة

لعومالا

الأشهر

جاننى

فد!نري

مل!

أ

جوطط

توا

أكتوبر

نوفمبر

كسيرد

والفرنسيةالإنكليزيةعنالمنقولةشهر

العربيةالبلدان

لبلدانا

لجمهورسةا

لتون!ةا

الجمهورلة

الجزانرسة
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الأشهر

كناكر

وافبراكر

براكر

مارس

اف!ول

واماي

ماكو

وايونيو

!ونمط

!وليور

كتوبر

نوفمبر

وادسبر

ذنجتدر

تاإ

الملكة

لربطا

الأثهر

!اكر

وافبراكر

!راكر

ث

افرول

ماكَة

وأ!ونهو

يونط

*لمط

أوكتو!ر

نوف!هر

دسبر

ذنجتمرأو

جمهوعة

نعامورشا

لإسلامهةا
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،لعربية:،لبلصانفيلالمثن!رأخرىتلمميالض-3

بالتاريخالمتصلةالعربيةالأشهرأسماءسلسلةجانبإلى

عنالمعربةالأشهروسلسلةالخصفر...،المحرم:القمريالهجري

منالدخيلةالأشهروسلسلة...البئشباط،الثانيكانون:السريانية

يناير،:اللاتينيةعنوبالأصل،والفرنسيةالإنكليزيةاللغتين

فيتستخدمكانتذكرهايحسنأخرىسلاسلثمة،فبراير...الخ

نطاقعلىوإن،فيهاتستخدممازالتأو،العربيةالبلدان

محدود.

المغربية:الأشهر-آ

الباقية"الاَثارآنفاًالمذكوركتابهفيالبيرونيالريحانأبوذكر

"دلائلكتابهفيذكرقدالاَمليالعباسأباأن"الخاليةالقرونمن

توافقشهوراًيستعملونكانوا"المغربأهل)1المغاربةأن"القبلة

التيالتسمياتعنمحرفةبأسماءويسمونها،القبطشهوراْوائلها

منطويلةفترةفيوذلكيستعملونها،)البيزنطيون(الرومكان

اْسماؤها:هيوهذه،تاريخهمخلالالزمن

الووالشهواالمغربأهللدىالمثهراالتسلسل

ينواريوسكير.ا

فبراركوسفبرلر2.

مرطيوسمرسه3.

افرعلدوسابركر40

vv
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ه.ما!هما!وس
يونموس6.!ونيه

ليوس!ولد!و.7

كمطساغمثتا80

!طرلوسشنبر.9

طمبريوساكتوبر010

مبر!وسانونونمير.اا

مبريوسادخمبيرد.2%

عنأومباشرة،المغرببلادسكانيقتبسأنغريباًوليس

القاطنينالرومانأوالروملغةمنالأشهرأسماءمباشر،غيرطريق

بسطواوالذينالمتوسطالأبيضالبحرمنالاَخرالطرفعلى

التاريخ.حقبإحدىفيالمغرببلادعلىوسلطانهمحكمهم

كانتللاْشهرأسماءقديماًالأندلسفياستخدمتوقدهذا

حتىالمغربفيمستخدمةتزالماوهي"الفلاحية"الأشهرتدعى

جانفي،:اللاتينيةاللنةمنالأشهرهذهاْسماءاْخذتوقد.اليوم

التقويممعتتوافقهيأييوماً)13(مدتهفارقمع...فيفري

اليولياني.

القبطية:الأشهر-ب

الأشهرجانبإلىالأشهرأسماءمنسلسلةمصرفيتستخدم

وتقسم.القبطيةالأشهرتدعى،الإنكليزيةعنالمنقولةالرومانية

القدماء،الفرعونيةمصرلسكانامتدادوهم،القبطلدىالسنة

شهراً،عشراثنيإلىمصر،أي!سyptكلمةمنمأخوذواسمهم
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يوماً،)036(أيامهاعددفيبلغشهر،لكليوماً)03(اْيامبعدد

السنةفياْياموستةالعاديةالسنةفيأيامخمسةإليهايضاف

.اليوموربعيوماً)365(معدلهافيكونالكبيسة

ضبطوقد،)ايلول(سبتمبر11يومفيسنتهمالأقباطويفتتح

وشؤونالزراعيةوالمواسموانخفاضهاالنيلمياهفيضانعليها

الأشهرأسماءأما.وغيرهوالقطافوالحصادوالزراعةالفلاحة

تقامكانتالتيالأعيادأوالاَلهةأسماءمنمشتقةفهيالقبطية

جميعاً.معانيهامنالتحققيمكنولااْثنائها،في

")17(والتقويم"التوقيتكتابفيوردتالتيالمعانيهيوهذه

الجغرافيةقسمفيالأستاذموسىحسنعليالدكتورتاْليف

دمشق.بجامعة

ايلول)11(فيويبدأ،القبطيةالسنةبهتفتتح:توتا-شهر

الاْول.تشرين)01(فيوينتهي

،تحوتباسميكتبكماأوتوتالإلهإلىالشهرهذاوينسب

نأالقديمالمصرياعتقدوقد"منجل"أبوبالطائرإليهورمز

اختفائه.بعداكتمالهالقمرإلىيعيدالذيالإلههو"تحوت"

إلىأو،حعبياْوحابيالنيلإلهإلىينسب:بابهشهر2-

طيبة.مدينةأي"أبي"

المماصرالفكردارإصدار،موسىحسنعليالديهورتايف3(والقو"ايوتت!ب)!ا"

.0991عامددمثقالفكرودارببروت

97

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)حاتحودأ،المصريئالإلهةإلىمنسوباًيكونقدهتور:3-شهر

القديمة.السماءإلهة

المصريينأعياداْحدإلىمنسوباًيكونقد:كيهكشهر4-

القدماء.

موسممعلتوافقه"الحنطة"طوبةإلىينسب:طوبة5-شهر

والبذر.الزراعة

شهريبينلو!وعه"الزوابع"عفريتيعنيأمشير:6-شهر

سير".للريحيقول"أمشيروآذارشباط

الرابع.امنحوتبالملكاسممنمشتق:برمهاتشهر7-

الحصاد.آلهةاسممنمشتق:برمودةشهر8-

)خنسع.القمرإلهاسممنمشتقاًكانربما:بشنس9-شهر

الملوكواديوتعنيأنت()بيكلمةمنمشتق:بوبةا-شهر.

.الحجري

)أبيبي(.الإلهإلىينسب:أبيبشهرا-ا

يأرث()مسالمصريةالكلمةمنمشتق:مسريا-شهر2

الشمس.ولادة

الرومانيالإمبراطورحكمبدايةفهوالأقباطتقويممبتدأوأما

ووحشية،بقنم!وة،المسيحييناضطهدالذيم284عامدوقليانوس

الشهداء،عصرعصرهفسموا،الأقباطمنغفيراًعدداًوقتل

الريحانيأبوذكروقدهذا.لتاْريخهمبتداْحكمهبدايةواتخذوا
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القبطلشهورأخرىتسعياتسابقأ،المذكوركتابفي)18(البيروني

مستخدمةماتزالوالتيسابقاًأوردناهاالتيالتسمياتءندرجها

.اليومحتى

القبطةاْسماءالأشهر

مصر()في

ةلقد!الأسماءا

لبيروني(ا)

توت-ا

وفيافا-2

ثورا3-

قاكوا-4

طوفى-5

ملا!ر6-

مانوتفا7-

هـفرموتي

خونبا9-

01-بافوني

ا-ابيفيا

ماسوري-12

.7اعىا!لقالمرجع)18(

81

لثةلحداءلأسماا

الجدكدة(المراجع)في

توتا-

باب2-

3-هتور

4-كلهك

5-طوبة

6-أممثير

7-برمهات

هـبرمودة

لمثنس9-

بونة0-1

أبب-11

12-سري
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الليبية:الأشهر-ب

تقريباً،عقدينمنذ،الليبيةالعربيةالجماهيرقيوضع!

الإنكليزيةاللغةعنالمنقولةالأشهرعنعوضاًللأشهرتسميات

ولاالمعانيوبينةعربيةالتسمياتوهذه.اللاتينيةعنوبالأصل

ظواهرمنمستمدةمنهاتسعاًبأنعلماً،وايضاحتفسيرإلىتحتاج

التاريخأحداثمنمأخوذةوثلاثاً،العامخلالوتقلباتهاالطبيعة

وأبطاله.

الرسولوفاةتاريخاعتمادمعالتسمياتهذهوضعترافقوقد

م632عامحزيران8الموافقالأولربيع13فييقعالذيالكريم

سابقاً()يثربالمنورةالمدينةإلىمكةمنهجرتهتاريخعنبدلاً

فيكون،م622عامايلول13الموافقالاْولربيع8يصادفالذي

سنة.عشرةإحدىالفارقْ

الل!جمةالألثهروالفرنجيةالعربهةالأشهر

النارأيالئانيلشايركانونا-

لنواراشباط/فبراير2-

لربعا0آذار/مارس3-

لطيرا/أفريلنيسان4-

لماءاأيار/ما!و5-

لميفالدونيونحزيرا-6

صرناتموز/يول!و7-

نمجالهاكسطسأ/آب-8
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9-أعلول/سبتمبر

/أكتوبرلأولت!ثرسنا-.

/نوفمعرلثانيت!ثرسنا-أ

/ديممبرالأولكانونا-2

،أ!ثن!ر:أسماءتكلحيصهـطريقة

الفاخ

التمور

الحرث

الكانون

فيالمستخدمةالأشهرتسمياتعنالمعلوماتهذهعرضبعد

،البلدانهذهفياستخدامهاوأماكنومعانيهاالعربيةالبلدان

هذهتوحيدوراءسعياًفعلهينبغيماإلىالسبيلنلتمسأنيمكننا

كافة:العربيالوطنأرجاءفيالتسميات

:القمريالهجريبالتقويمالمتملةالعربيةالأشهر6أسماا-

جانبإلىاستخدامهايستمراْنالبداهةمن:صفر...الخ،المحرم

بالعقيدةالوثيقةوصلتهاالعربيةأصالتهابممبب،الشمسيالتقويم

والأدبيالدينيالإسلاميالعربيالتراثءوتمازجها،الإسلامية

اْلفاًانقطاعودونالاستمراروجهعلىواستعمالها،والعلمي

والإسلامية.العربيةالبلدانفييزيد،أو،سنةوأربعمئة

ضيق،نطاقعلىتستخدموالليبيةالقبطيةالأشهراْسماء2-

غالياً،تراثياًامتداداًوتشكل،العربيةمصرجمهوريةفيالأولى

وأما،وتقاليدهوعاداتهالمصريالشعبمواسممنكثيرءوتتوافق

منوفيها،الليبيةالعربيةالجماهيريةفيفتستخدمالثانية
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إلىمحببةيجعلهاماالمجيدوالتاريخوالطبيعةالبيئةعلامات

.النفوس

وأالسلسلتينهاتينلتعميمسبيلمنليسأنهاعتقدولكنني

معجادةمنافسةتشكلانولا،العربيالوطنفيإحداهما

،شباط،كانون:المعربةالانتشار:الواسعتيالأخريينالسلسلتين

...مارسفبراير،يناير،:والدخيلةآذار،

مميزاتالسريانيةاللغةعنالمنقولةالمعربةللأسماءإن3-

وهي:بهاتتمتععديدة

اسما:العربيةللغةالشقيقةالساميةاللغاتمنمعربةأنهاآ

وهما،السريانيةمعمشتركانأو،عربيانأشهرهامنشهرين

اللغةألفاظمنعشرالاثناوألفاظها،الثانيوكانونالأولكانون

بابلولغة،بابليةأصولذاتمنهاوثمانٍ،والسريانيةالاَرامية

أيضا.الساميةاللغاتمن

ولا،أخرىساميةلغةعنل!اميةلغةتأخذأنالطبيعيومن

يفيدوأن،ومشتركمتزامنعيمث!بهماالمتكلمينبينكانإذاسيما

والحضارةوالعلموالفنوالثقافةاللغةفيالسابقابتدعهممااللاحق

جملة.

علماءبعضجارينا"!اذا:الشهابيمصطفىالأميرقال

كانواأقدمينعربسوىليسواالساميينإنالقائلينالنرب

المُفرجةاللغةتكون،العربيةالجزيرةأنحاءبعضيقطنون
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العبرانيةوكذلك،والكلدانيةالسريانيةوابنتاها،والاَرامية

كانتقديمةجدعربيةللغةلهجاتكلهاوكيرها،والفينيقية

1(.جميعاًلهاأصلاً

منطقةفيتداولهاوجرىولدتقدالألفاظهذهإن-ب

وجو0فيهانستشفلنكاد!انا،واحدةوحضاريةجغرافية

وعشبالهادر،ورعدهآذارأمطالي:والمناخالجووولمحالطبيعة

،وحصادهحزيرانوسنابل،نُؤارهأوأياروأزهار،وخضرتهنيسان

غوطةأوشنعارسهلفيالفلاحإلىونرى،وغلالهآبومواسم

كانونحلإذاحتى،تشرينفيبمحراثهالأرضيشقدمشق

علىيصطليمنزلهإلىأوىالقَز،واشتدالمطروانهمرالريحوهبت

.موقدهنار

وزنعلىشباط:العربيةالصرفيةالأوزانتوافقإنها-ب

ألفاظفهي...فعْالوزنعلىواْيار،أفعالوزنعلىوآذار،فعال

ذاتبالتاليإنها.كالعربيالمعربوحكم،دخيلةوليستمعربة

يسمسيغها،النغمةمألوفة،اللفظسهلة،ملائمموتيجرس

والنطق.السمع

الاَثارفيوانبثْت،القديممنذالعربيالتراثخالطتلقد-د

فيوالأدباءشعرهمفيالشعراءواستخدمها،والعلميةالأدبية

أحديشككلاإنهحتى،ذلكعلىأمثلةأوردناأنوسبق،نثرهم

أصالتها.فيبالضادالناطقينمن
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وجهفييثيرونالأسماء0هذيستخدمونلاممنبعضاًاْنبيد

التالية:الاعتراضاتاستخدامهاتعميمإلىالدعوة

فتلك،السريانيةاللغةعنمعربةالاْسماءهذهكانتإذاا-

الإنكليزيةعنمعربةفبراير..الخيناير،:الاْخرىالأسماء

وتلك،هذهكلها،إذنفهيلاتينيةأصولعنوبالتالي،والفرنسية

حدسواء.على،معربة

لغةعنالتعريباْنذلك،واضحالاعتراضهذاتهافتإن

كانتوإذا.أوروبية-هنديةلغةعنبالتعريبيقارنلاسامية

هيبلمعربةليستالأخرىفالألفاظ،معربةالأولىالأسماء

ماوهذاتطاوعها،ولاالعربيةالأوزانأوزانهاتماثللادخيلة

والنطق.السمععلىوثقيلةالعربيالذوقعنغريبةيجعلها

أرقامواْربعة،رومانيينلملكيناسمانمنهااثنينأنإلىبالإضافة

والباقيةديسمبر،نوفمبر،اْوكتوبر،سبتمبر،:مدلولاتهاتبدلت

الوثنية.بالاْصاطيرتتصل

بدلاًلفظينعلىمنهاكليشتملالأسماءهذهمناْربعةأن2-

،الأولكانون،الثانيتشرين،الأولتشرين:واحدةلفظةمن

والنسبة:والقراءةالكتابةفيصعوبةهذاوفي،الثانيكانون

اْوالثانياْوالأوللكانونكانتإنمحددةكيروتشرينيفكانوني

الثاني.أوالأوللتشرين
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نأالأسماءهذهيفيرلاإذأيضاً،ضعيفالاعتراضهذاإن

نإثم.عشرةاثنتيعنعوضاًلفظةعشرةستألفاظهاعدديكون

لفظين:منبعضهايتركبالهجريبالتاريخالمتحلةالأشهرأسماء

وما،الثانيةوجمادىالأولىجمادى،الثانيوربيعالأولربيع

الحسن،التقبلوتقبّلهاوأهميتهاصلوحهامنلينقصذلككان

وأثقل.فأصعباللإتينيالأصلذاتللأشهرالنسبةوأما

خمسة،عربيةأقطارفيإلامستععلةكيرالأسماءهذهأن3-

يناير،:الأخرىالاْسماءأنحينفي،والعراقالشامبلادهي

منأكثروهي،الأخرىالعربيةالأقطارفيمستخدمةالخفبراير...

وقتفيالمغرببلداندخلتوقد،مساحةوأوسعسكاناًتلك

مبكر.

فيالتوسعاْنعرفناإذاسيماولاواهنالاعتراضهذاإن

بتأثيركانوالفرنسيةالإنكليزيةعنالمنقولةالسلسلةاستخدام

العربية،البلدانلبعضالفرنسياْوالإنكليزيالأجنبيالحكم

العشرين،القرنمنتصفحتىعشرالتاسعالقرنأوائلمنابتداء

البلدانأبناءإلىوثقافتهملغتهملتسريبالمستعمرينسعيوعرفنا

وانقيادفرضاً،عليهمالثقافةوتلكاللغةهذهفرضأو،المستعمرة

.الاتجاههذاإلىالبلدانهذهفيوالمنتفعينوالمتنفذينالساسةبعض

معروفاْمرللاْقوياءالفعفاءتقليدفإن،المغربفيقدمهاوأما

به.يحتجأنيصحولا،ومكانزمانكلفي
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وأالعربيةالأشهرأسماءاستخدامتعميمفينجدكلهولهذا

اللغويالتوحيدطريقفيمهمةوخطوةومطلوباً،مفيداًأمرأالمعربة

تحقيقه.إلىجميعاًالعربيسعىالذيوالثقافي

الوطنفيعامةوالمتعلمالمثقفيكونلنالأمور،استقامتواذا

اللغةمنالمستمدةالأخرىالأشهرجاهلاًاْسماءجميعهالعربي

المدارسفياللغتينهاتينتعليملأن،الفرنسيةأوالإنكليزية

الأشهرأسعاءبهمايدرسوالمتعلمومستمر،قائمجميعهاالعربية

الأولى.تعلمهسنواتمنذتلكالأجنبية

لفتناعلىأملتهاعوجاجاًونقومخطأ،نصححبذلكإننا

قناعةعننقبلهولم،وسياسيةوجغرافيةتاريخيةظروفالعربية

ورضا.

تغليبنظرنا،في،يعنيالذيالتوحيدإلىنصلفكيفوبعد

العربية؟البلدانجميعفيالمعربةأوالعربيةالشهوراستعمال

المنظمةسيماولاومنظماتها،العربيةالدولجامعةواجهتلقد

الدولبينالخلافيةالقضيةهذهوالعلوموالثقافةللتربيةالعربية

وثائقهافيفأدرجتإزاءها،توفيقيأمنهجأفنهجت،العربية

التا!يخبهوألحقت،المعروفةوأشهرهالهجريالتاريخومطبوعاتها

الخميسيوم:التاليةالصورةعلىالتسميتينبينجامعاً،الميلادي

تفعلكذلك،7991أيار/مايو8اهـالموافق418المحرمفيالواقع

مثل:ومؤسساتهاومنظماتهاالجامعةعنتصدرالتيالمجلات
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والمجلةللجامعةالعامةالاْمانةتصدرهاالتيعربيةشؤونمجلة

والثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةتصدرهاالتيللثقافةالعربية

الكويت.تفعلوكذلكوالعلوم

أمدإلىاعتمادهيصحلاولكنمؤقتاً،مرفىٍالموقفهذاإن

الأشهر.منشهرلكلواحداسمإقرارعنيغنيولامحدد،كير

يحسنماكلشأنشأنهعش!ر،الاثنيالأسماءهذهتوحيدإن

العلميةالمصطلحاتمثل،والثمَافةاللغةشؤونمنتوحيده

تتحصلكيماوموضوعيةورويةبأناةيدرسأنينبغيوالأدبية

يقرر.بماالالتزامإرادةوتتوافرالقناعة

التالية:الخطواتاتخاذيحسنولذا

مكتبعلىالتوحيدواقتراحالموضوععرضماجهةا-تتولى

والثقافةللتربيةالعربيةللمنظمةالتابع،بالرباطالتعريبتنسيق

التيوالتوحيدالتنسيقموضوعاتبينإدراجهيتولىكيما،والعلوم

لها.يعمل

اللغةمجامععلىالموضوعهذاالمذكورالمكتبيعرضأن2-

والمجالسالعربيةوالجامعاتالمجاءهذهواتحادالعربية

.الرأيوبيانللدرسالعلمية

التعريبمؤتمرإلىوالاَراءالدراساتهذهحصيلةتقديم3-

عنممثلونويحضره،سنواتثلاثكلللانعقاديُدعىالذي

الجامعاتواتحادالمجامعواتحادوالمجامعالعربيةالحكومات
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باعتمادالملائمالقرارلاتخاذوالخبراء،العربيالعلميوالاتحاد

آذار...الخ.،شباط،الثانيكانون:المعربةأوالعربيةالاْشهر

الذيالنهجالعربيةالبلدانجميعاتباعأناعتقاديوفي

أمدإلىالكويتودولةومنظماتهاالعربيةالدولجامعةاختارته

مقبولاً.اْمراًيظلالمنشودالحلعلىالاتفاقيتمريثمامحدود،

وجودركيزةهماالعربيةالثقافةووحدةالعربيةاللغةوحدةإن

الجهدبمواصلةأحرانافما،المتميزةهويتهاوجوهرالعربيةالاْمة

.الوحدةتلكلتحقيقالعقباتعلىوالتغلب
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المر،جك!

محعود،نجيبزكيوترجمةديورانتوِلتأليف،الحفارةاقصةا-كتاب

.134صاماج8891لبنان-بيروتفيالجيلدارإمدار

الدكتوربإثرافمترجم،!ارتونجورجتأليف!العلم"تاريخ2-كتاب

1991.بمصرالمعارفدارإصدار،وآخرينمدكورإبراهيم

أحمدبنمحمدالريحانلأبيإ:الخاليةالقرونمنالباقيةالآثار39-كتاب

.لبنان-بيروتصادر،دار:الخوارزميالبيروني

بمصر.الكبرىالتجا!يةالمكتبةطبعة،النديملابنالفهرست!49-كتاب

-بيروتمادر،دارطبعة،العلبيحسنأكرمتأليف"التقويمإ،5-كتاب

1991.لبنان

الدكتورتاْليفمعانيهاأوتفسيروالأياموالعددالأشهر"أسماء6-كتاب

1991.لبنان-طرابلس،برسجروسإصدار،فريحةأنيس

دارإصدار،موسىحسنعليالدكتورتأليف،،والتقويمالتوقيت79-كتاب

.0991بدمضالفكر

تأليف!،والحديثالقديمفيالعربيةاللغةفيالعلمية"المحطلحاتهـكتاب

"مجمعبدمشقالعربيالعلميالمجمعمطبوعاتمن،ال!ثهابيممطفىالأمير

.6591الثانيةالطبعة"بدمشقالعربيةاللغة

الفرنميم.لاروس9-معجم

2.7291،ط،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعوضعالوسيطا،9.ا-معجم

الأولزكاالبطريركغبطةبقلمدراسة،بدمضالبطريركية!9ا-المجلةا

.2991لشةااوه141العددان-والأرثوذكسالسريانبطريركعيواص

،بالرباطالتعريبتنسيقمكتبعنالصادرةالعربياللسانمجلةا-2

8391.لعام02العددباثا،موسىعمرالدكتوراياستاذبقلمدراسة
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،تللممياتصا،لأر!ا"!صة
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مة:،لمقص

رافقت،الفراغأوالصفريبيهارسومتسعةأوألفاظتسعةهي

،يومكلعديدةمراتبهايتفوه.اليومحتىالقدممنذالإنسان

،الورقعلىيدونها،اللوحعلىيرسمهاالحجر،علىينقشها

ويسجل،مقتنياتهويحصي،تهمعاولويضبط،احتياجاتهليحدد

منعليهومالهوما،والتزاماتمستحقاتمنعليهومالهما

واْحداث.وقائعمنحولهيدورماويوثقومواعيد،عهود

معصعوداًالعشرةالألفاظ0لهذالإنساناستخدامتدزجوقد

تكونالتيالبدائيةالحياةمنوانتقاله،المدنيةمضمارفيتقدمه

الحياةإلى،محدودةقليلةوالمقتنياتوالرغباتالحاجاتفيها

،والمقتنياتوالرغباتالحاجاتهذهفيهاتتسعالتيالحضارية

منأساسياًعنصراًعنهالمعبر)2(الرقموبالتاليالعدد)1(ويصبح

يمارسهالذيوالاقتصاديوالاجتماعيالفكريالنشاطعناصر

الجماعة.حياةعليهوتقومالاْفراد

(عداد.يُعَدُجمامقدار)1(العدد:

الرمز:ا!بوفي،ونقطهحرولهينَرقمأ:ال!بورفم.والعلامةوابقثىال!لأ:الرقم)2(

العدد.عنالمعبر
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تفتقأنمنذالألفاظهذهمسيرةنرقباْنبناليحسنوإنه

الزمنفييداهخطتهاثم،لسانهبهافنطق،الإنسانذهنعنها

التاريخية،المعطياتلناتتيحهماقدرعلى،القدمفيالموغل

في،العلميةنهضتهمالعربفيهاأرسىالتيالفترةإلىنصلحتى

والعلمالمعرفةطريقفيقدماًوساروا،الميلاديالثامنالقرنمنتصف

مماالكثيرإليهومضيفين،السابقةالأممأوجدتهممامستفيدين

فكانتالنيرةعقولهموابتدعتهاليقظةأذهانهمعنهتفتقت

جمعاء.البشريةللحضارةثراءوابداعاتهمكشوفهم

للهندكانالتيالأرقامعرفتإليها،أشرناالتيالفترةهذهفي

شمل،العربأيديعلىكبيراًتطوراً،صورهامنالعديدرسمفضل

تقدمهممنطلقاتمنمنطلقأفكانت،استخدامهاودائرةاْشكالها

،الأخرىالعلوموسائروالفلكوالهندسةوالرياضةالحسابعلومفي

الغربنهفةدعائممندعامةصارتثم،تلتالتيالقرونفي

.العربعنالأرقامهذهأهلهاقتبسعندما،والحضاريةالعلمية

بإيجازنستعرض،المنعطفالفترةهذهعننتحدثأنوقبل

.المذكورةالفترةحتىالحضارةفجرمنذالعدد،ءالإنسانقصة

تتالترائعةمغامرة،البشريالعقلمغامراتمنمغامرةإنها

ابتداعفضلللهنودكانحتى،سنةآلافعشرةاْوسبعةفصولها

اْرجاءفي!اذاعتهاوتهذيبهاصقلهافضلللعربوكان،الأرقام

.المعمورة
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لطيما:،،لهص،لمرحلةفيى-،لحصلألما-

واستدامةبقائهعلىالمحافظةشاغلالبدائيالإنسانشغل

غوائلودفعوالكساءالغذاءعلىللحصولجاهداًفسعى،وجوده

حياته.تهددالتيالطبيعة

كان،احتياجاتهلتأمينانريرالقاسيالسعيهذاخضموفي

الحيةالكائناتويراقبويرقب،جسمهأعضاءويلاحظيلحظ

يتكررلاواحدهوماجسدهفيرأىوهكذا.حولهمنوالجامدة

أوجارٍكنهراْيضاًواحدهوماحولهفيماوتبين،والرأسكالفم

واحداًفيؤلفواحدةمرةيتكررماجسمهفيرأىثم،شاهقجبل

والرجلين،واليدينوالأذنينكالعينين،اثنينأيوواحداً

والاثنينية.الوحدانيةفكرةذهنهفيفارتسعت

منأكثر،طفلومعهما،والمراْةفالرجل،أخرىخطوةلمارثم

القمرأونهاراًالشمسإلىبنظرهاتجهوعندما،ثلاثةإنهم،اثنين

وأيمنةيلتفتأو،خلفإلىيستديرأنيستطيعأنهلاحظليلأ

الأربع.الجهاتاكتشافإلىفوصل،يسرة

ذإ،بانتباههاستأثرتقديدهتكونأنبدلاقبلهأوذلكوبعد

ثمرةبهايقطفاْوأذىبهمايدفععصأأوحجراًبهايمسك

الشرلدفعأداتهكانتأنهاريبولا،جوعهأواربهايسكن

هيبلاْربعةمنأكثرباْطرافتنتهيوألفاهاالخير،واجتلاب
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فيووجدوعملها،وحركتهاطولهاإصبعولكل)3(أصابعخمس

خمسقدميهمنقدمكلوفيأيضاً،اْصابعخمسالثانية0يد

...أخرىأصابع

بلويسر،بسهولةيتحققلمالمنطقيالتدرجهذاأنبيد

كتابهفيديورانتوِلالمؤرخيذكر.متعرجةطريقفيسار

واحداًالعددينإلايعرفوالمالتسمانيين"اْن")"(:الحضارة"قصة

هذهومعنىفقط،كارْديِا"كالاباوا،،"بارمَرِي:فقالواواثنين

في"كواراني"قبيلةأهلذهبثمكثير"،اثنان"واحد،:الكلمات

أربعة،،ثلاثة،اثنان"واحد،:فقالواذلكمنابعدإلىالبرازيل

كثير".

ثلاثةلفظتالديهمليسالجددالهولنديينأنأيضاًوذكر

كلمةوعلى-واحد""اثنينلفظةثلاثةعلىيطلقونبل،وأربعة

نأيقبلونلاداماراأهلأنويضيف"،اثنين-"اثنينأربعة

كنمةيبادلواأنيقبلونولكنهم،عصيبأربعغنمتينيبادلوا

الدكتورويقولوهكذا.،ثانيةمرةالعمليةيكررواثمبعصوين

"التغيركتابهفيالانتروبولوجيالعالمصابر،الدينمحيي

واالكفطرلىمنتثعبمشطلعضوولؤلث(:،لذكراياصْحُ(والإصْبِع(والاِصئبئ)3

ابخمر.ال!نعِر،،الوسطىالسأدة،،الإيهام:وددعىط!الدو(صالع.(صَاِح:ج،القدم

اصلدارإصدارمحمود.!بزكيد.لرجمة،ديورانتوِللأيف"الحضارة"تمة)"(!ب

.134صماخا8891لظن-ي!وت
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نيامنياماْوالاْزانديقبائل"إن(:")ْإفريقيمجتمعفيالحضاري

عدديمثللأنهالحسابيةالوحدة)خمسة(العددفيترىكانت

كانواإذاليمنىاليدبأصابعيُعْنَواولم،اليسرىاليدأصابع

عنيقولونكانواكما،اليسرىاليدأصابععدفييستخدمونها

يديهأصابعحاسبينواحد()رجلأي"بيبيري"عشرينالعدد

الستينوعن)رجلين(الأزبعينعنيقولونكانواكما،ورجليه

وهكذا(.رجال)ثلاثة

القتيلودية،حربةعشرينعندهمالزوجةمهركانهناومن

مثلها".

كماورجليهيديهبأصابعالعدالإنسانيبدأأنطبيعياًكانلقد

الحيواناْوالنباتاْوالحجرعلىيقبضكانبيديهإذاْشرنا،

طلباًويجريينتقلرجليهوعلى،حياتهعندفاعاًأوبهانتفاعاً

حتى،اعتمادهكانالأربعةأطرافهفعلى.والأمانوالغذاءللماء

استخدامعلىالإنسانقدرةإن:القولإلىالعلماءبعضذهب

البقاء.معركةفيالانتصارمنمكنتهالتيهييديه

ثم،خمسةإلىواحدمنالواحدةاليدبأصابعالعدابتداْ

اْصابعِالإنسانأضافولما،العشرةحتىالاثنتيناليدينبأمابع

باقياَالعشريناْثرومازال،العشرينبلغاليدينأصابعإلىالرجلين

الميهبةإعدار-صالرالدلمنمحىد.دألفإلرلمقي"تجمعليالحضاري"الكلرىب(ْ)

347.اص879لظنليالعمرلمة
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أربعيدعونهإذثمانينالعددعلىالفرنسيونيطلقهفيما

Quatreعشرينات Vnt.

.الشعوبمنوكيرهمالعربعندللعدالأصابعاستخدمتولطالما

!!!!ب!ب!كا!لأ"!!

!!ول!ص!!!!6ايمهأللإ!7!دماال!2

ور!!م!!!!الم!هثل!نم!%لألم/ب!،إ !ث-ع،53!6ى،ث!01جمج

ثدلم!!!و!ه!!5!ىلهال!!!خ!،لمبُل!ا؟!!م!

الأوروبلطينعندالعدإلثاواتبعض

العدفيالإنساناستخدم،والقدميناليدينأصابعجانب!الى

والإبهامالخنصربينماطولوهوالشبر:جسمهمنأخرىأعضاء

يردثلثتوازيانكلوساكسونيةقياسوحدةوهووالقدم،منفرجين

الوسطىالأصبعطرفإلىالكتفمنالممتدوالذراعسم47003اْو

المقيس.والشيءالبلدحسبسمو.558بينيتراوحمقياسوهو

الركمعلىاليومحتىتستخدمالقياسيةالوحداتهذهوماتزال

..الأزمانوتواليالأياممرورمن

ثنمعشرةالعددأطرافهعلىاعتمادأعدهفيالإنسانبلغلقد

يراهمااستعملذلكمنأكثرإلىاحتاجعندماولكن،عشرين

الأحجارأيالحصىوهيوسار،حلحيثماأمامهويلمسه

Calculerبالفرنسيةعَذفعلأنذلكعلىويدلنا.الصغيرة
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الحصاةمنمستمدتاناللفظتينوكلتا،Calculateوبالإنكليزية

عدأيإحصاءأحصىالفعلثمةالعربيةوفي.Calculusباللاتينية

.الحجارةصغارمنالواحدةوهي،الحصاةمنعدأ

ولكنالعشريالنظاممنشأالعشربالأصابعالعذكانلقد

إلىومالبهأعجبعشراثني)12(الرقمعرفعندماالإنسان

قابلتيهبهاْغراهماكانوربما،والحسابالعدفياستخدامه

وفي،وستةوأربعةوثلاثةواثنينواحدعلىباقٍدونمنللانقسام

.ظاهرةمرونةهذا

النظامجانبإلىالحسابفيعشريالاثناالنظاموجدوهكذا

المقاييسفيفالقدم.اليومإلىمعهقائماًمازالوهو،العشري

الدستةونقول،بنساً)12(والشلن،بوصة)12(الانكلوساكسونية

نإ:كذلكونقول،بيضة)12(تساويالبيضمنالدزينةأو

ساعة)24(منواليومشهراًعشراثنيمنتتألفالسنة

اثنيخمسأيدقيقة)06(منتتألفوالساعةY(1ا+)2

عشرياتاثنيخمسأيثانيةستينمنوالدقيقة،عشريات

أيضاً.

بدأفشيئاً.شيئاًالإنسانذهنفيينبتالعددكانوهكذا

وخمسبطاتوخمسأصابعخمسفثمة،بالمحسوسات

هذهبينمشتركاًشيئاًثمةأنالزمنمعلاحظولكنه،سُجرات

المعدود،عنيختلفشيءإذنفالعدد،عددهاهوالمحسوسات
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إلىالمعدوداتمنأيالمجرد،إلىالمحسوسمنانتقلوبذلكُ

والحسابالعدفييتقدمأنمنللإنسانبدلاكانوهكذاالعدد.

"تاريخكتابهفيسارتونجورجويذكر.المدنيةمدارجفيتقدمكلما

المجموعاتعلىيقتصرواأنيستطيعوالمالناس"أن")6(:العلم

نأجداًمبكرةمرحلةفياضطروابلالاْشياءمنالمألوفةالصغيرة

يحصياْنيريدالقبيلةرئيسإنأكبر.باْعدادالأشياءيحصوا

الذينالرجالمنلديهكم:نفسهفيسألطبيعيأمروهذاموارده

والماعز؟والضاْنالخيلمنلديهكمأو؟عليهمالاعتماريستطيع

فإن،قبيلتهصغرتومهماالإحصاء،إلىاحتاجإنهأخرىوبعبارة

تعدأنيمكنلاكبيرةأعدادإلىبسرعةيؤديأنلابدالإحصاء

واحد..0(1شخصأمابععلى

البشرية،الجماعاتبتناميالعددإلىالحاجةتنامتثم

المدنية.الحياةوبدايةالاجتماعيةالتشكيلاتوظهور

عنالتعبيروسائلعنالبحثضرورةذلكعننجموقد

لهااستبقاء،تصويرهاأوالأعدادرسموضرورة،الكبيرةالأعداد

.المكانفيبعيداًكانمنلإبلاغهاأوالزمانعلى

الأعداد.علىللدلالةالصوررسماستخدمقدالقديمالإنسانإن

يدللأنهشموصثلاثصوررسمأيامثلاثةإلىيشيرأنأرادفإذا

جامعةوإمدار،الموجمينمنكموعةثرجما،سارتونجورجلأيف"العلم"تارلمخكاب)6(

.1991الظلة")الاداهـةالعر!ةالدول
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صوررسمأشهرأربعةإلىيشيرأناْرادواذا،بالمثسسالنهارعلى

ماإلىالإشارةأرادوإذا،بالهلالالث!هرعلىيدللأنهأهلةأربعة

العددبقدرماعزأوحصانصورةرسمماعزأوخيلمنيملك

لديه.الذي

الرسم،فاختصرالأمامإلىأخرىخطوةيسيرأنلهتسنىثم

ثلاثةجانبهاإلىووضع.شمساً،رسمأيامثلاثةيرسمأنأرادفإن

أعطىفإذاالحز.طريقةابتكارإلىالحاجةألجأتهوبعدئذ.خطوط

فيوحز0عوداًأخذالحنطةمنأكوامثلاثةآخرشخصأشخص

حينإلى،الطرفانبهيحتفظسجلاًبذلكفأوجد،مواضعثلاثة

الخيوطاْوالحبالطريقةالقدماءعرفوكذلك،الدينسداد

وتقاربهاالعُقَدوحجمالعَقْدطريقةمنالعددعلىويستدل.المعقودة

الصينأهللدىشائعةالطريقة0هذبقيتوقدتباعدها.أو

طويلة:قروناًوفارس

301

!رِ

%!!

ترأ

حيط

يَما
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إلىالإنسانانتقل،البدائيةالمراحلأوالمرحلةهذهوبعد

الهجائيةالحروفواستعمالوالأفقيةالعموديةالخطوطاستعمال

الأعداد.وتسجيلالأرقامعلىللدلالة

يمة:لقص،لضلعضار،،في"رصالا،3-

منتتألفأفقيةبطريقةالأرقامالصينيونكتب:الصين8

اثنانوالعدد-واحدبخطيتمثلواحدفالعدد:وحروفخطو!

فماأربعةمنالأعدادثم-بثلاثةثلاثةوالعدد=،بخطينيتمثل

الخاناتعلىفيقومالترقيمينظامهمأما.بحروفتتمثلفوق

للخانةتبعاًالرقمقيمةتحددهجائيةحروفبينهاتفصلالتي

الصفر.يعرفواولمفيها،يقعالتي

موروهذه3أ9معه2آ:يليكعايكتب5293العددإن

==!!صلاخى:أرقامهم

+!ص!ملا*2-
هـ101،7ول!ه!01

الشعوبمقدمةفيالنهرينبينمابلادسكانكان:بابل4

الشديدةحاجتهمبسببوذلك،والحساببالعدعنيتالتي

.والنجومبالفلكواهتمامهمالزراعةلممارستهمإليها،
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مسماريةعلامة:للأرقامأشكالعدةالبابليوناستخدموقد

()01للعشرةثانيةوعلامة9الرقمحتىتتكررللواحد

بعلامةإليهيشارالذي)06(،الرقمإلىتصلحتىتتكرر

خاصة.علامةأيضاًوله)655(،الرقمحتىتتكررخاصة

جداولوضعواأنهموالحسابالعدعمليةعليهمسهلومما

أيضاًاْنصافتشملبلوقسمتهاالأعدادضربعلىتقتصرلا

وقدومكعباتها.ومربعاتهاوأثلاثهاالرئيسيةالأعداد

الاثنيالنظامأساسوهوالحسابفيالستينيالنظاماعتمدوا

:عشري

ا+++12+77

!؟++؟؟؟+أأ7إ

،2،ص!

ير!حعى!!اأأ!ر111إ.اااأ%اأ%أ1"17ا!أإإإ"إِ"ا17احا5!

متكاملةحضارةقامتحيثالنيلواديوفيمممر:5

وأبقاهاعمراًوأطولهاالقديمالعالمحضاراتأعظملعلهاالعناصر،

سيماولا،والحسابللعدماسةالحاجةتكونأنبدلاكانأثراً،

والمهنالزراعةمارسواقدالفراعنةعهودفيمصرسكانأن

وبرعواوالأهراماتوالمدافنالفخمةالهياكلببناءوقاموا،المختلفة

كافة.والفنونوالتصويرالنحتفي

501
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الخطوطعلىبالاعتمادالأرقامالقدماءالمصريونكدَب

وجعلوا،الرقمبعددبخطوط،التسعةإلىالواحدمن:العمودية

الحروفمنمأخوذاًخاصاًشكلاًوالألفوالمئةالعشرةمنلكل

الهيريوغليفية.

مراتوثلاثالعشرينعلىليدلمرتينالعشرةشكلويتكرر

علىليدلمرتينالمئةشكلويتكرروهكذا...ثلاثينعلىليدل

بالنسبةذلكومثلوهكذا.ثلاثمئةعلىليدلمراتوثلاثمئتين

الحسابمنوصلناأثرواْقدمالصفر.يعرفواولم،الألفإلى

عاميبينماإلىتاريخهايرجعالتيأحمسبرديةهوالمصري

كتاباتإلىبدورهاتشيرالبرديةهذهولكن،.مق017و.5025

الغلالمخزنسعةتحسبوهيسنةبخمسمئةتسبقهاحسابية

الحقل.ومساحة

9وللاَحاد.9:علامةوعشرينبسبعيرسمAAAالعددإن

ةللمئات9وللعشرات

+111

11!ي
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أحدهما،بطورينالقدماءاليونانعندالترقيممر:اليوفان،

4)99بريكلسعهدقبل Cifالأولالطورفي.بعدهوالثاني.م(ق

وللاثنينعموديةبشرطةللواحديرمزبدائياً:عندهمالحسابكان

أما.شرطاتبأربعوللاْربعةشرطاتبثلاثوللثلاثةبشرطتين

إليهايرمزفكانآلافوعشرةوألفومئةوعشرةخمسةللاْعداد

Penteالخمسة:اليونانيةباللغةاْسمائهامنالأولىبالحروف

آلافوالعشرةhilioiوالألفHekatonالمئةDekaالعشرة

أسماءأوائلاشعملواالذينالفينيقيينذلكفيقلدواوقدلاالاأ3أ51

كتابتها.فيالأعداد

،وحروفخطوطمنتتألفكانتعندهمالأرقامصورإن

الفلكعلمفيأماالصفر.يعرفواولمالقدماء،المصريينشاْنشأنهم

عشريةالاثنيالطريقةالبابليينعناقتبسوافقدوالجغرافيا

والستينية.

حروفهمواعتمدواالخطوطتركوافقدالثانيالطورفيأما

ذلكفكان،والألوفوالمئاتوالعقودالآحادعلىللدلالةالهجائية

والسهولة.اليسرإلىأدعى

فيطريقتهموبابلمحرأهلمناليوناناقتباسفيوليسهذا

القديممنذوالمعارفالعلومانتقلتإذ،كرابةوالحسابالترقيم

الإسكندراْنويحكىثانِ.شعبإلىشعبومنبلدإلىبلدمن

محملةجمالاًاَليونانيةالمدنإلىفتوحاتهإبانأرسلقدالكبير
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أنشأوفاتهوبعد.الإغريقلغةإلىفترجمتالبابليةالفلكبألواح

اسمه،وحملتالإسكندرأنشأهاالتيالإسكندريةمدينةفيخلفاؤه

المتوسط.وشرقيمصرمعارفلدراسةومكتبةمعهداًكانمتحفاً

اخضاعهمبعدالإغريقعنالرومانورث:الرومان5

وفكريةماديةشاملةحضارةوالسياسيةالعسكريةلسيطرتهم

علىالقائمالترقيمنظاماليونانعنأخذو0مماوكان،وفنية

.والأحرفالخطوط

للاثنينوخطانللواحدعموديخطهيالرومانيةوالأرقام

،7بالشكلإليهفيرمزخمسةالرقمأما.للثلاثةخطو!وثلاثة

بالرقمستةوللرقم،يسارهعنوواحدخمسةبالرقمأربعةوللرقم

يمينعناثنانيزادسبعةوللرقم،يمينهعنوواحدخمسة

المذكور.الرقميمينعنثلاثةيزادثمانيةوللرقمالخمسة

خمستينشكلوهو*بالشكلإليهفيرمزعشرةالرقمأما

الأسفل،نحومنفرجةوثانيتهماالأعلىإلىمنفرجةإحداهما

العشرةوبعد.يسارهعنوواحدعشرةبالرقميرمزتسعةوللرقم

حتىوالع!ثرةوالخمسة.الواحدإشاراتباستخدامالأرقامتتدرج

الاشاراتإلىفينضمأ،لبالحرفإليهيشارالذي)05(الرقم

إليهيشارالذي01()0إلىخعسينمنالاْرقامعلىللدلالةالسابقة

بالرقممروراًالنسقهذاوفقالترقيميستمروهكذاشأ.بالحرف

يشارالذي01(0)0والرقم!بالحرفإليهيرمزالذي55()0
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أننذكر،الترقيممنالشكلهذالصعوبةوبيانأول.بالحرفإليه

وماتزالCCCCLXXXVIاهيرقماًعشربأحديكتب487العدد

الاْرقامجانبإلىاليومحتىالغربفيتستعملالأرقامهذه

العربية:

00010050010501987654321

7DحL1)711171كهـمملأا 1( ((1 TV V VI

ماءلقص،لصلعر،تءقالأر"3-

الخطظهوربعد-الجنوب-عربالقدماءالعرباستخدم!

تعبيراًللأرقامصوراًالميلاد،قبلالعاشرةالمئةحدودفيالمسند)7(

التيالآثارولكن.الكلماتاستعمالمنبدلأالأعدادعن

بالجمعخاصةعلاماتاستعملوااْنهمتظهرلماكتشافهاتم

التيالعلاماتمنكيرهاأوالضربأوالقسمةأوالطرحاْو

فيوردتحسبماالأرقامتلكصورة0وهذ.الحسابفيتستعمل

جوادللدكتور")8(الإسلامقبلالعربتاريخفي"المفصلكتاب

علي:

حرولهلأنم!ند؟ومميالبهطني،داططقلألروهوالمناهلدهقيعطهوالمداطط)7(

(عمدة.إلىدندلمفو&خطو!كانت

7191-لروتطعة-عليجوادللديهور"الإسلامتيالعربلارلمخلي"المفملىب)8(

.22-2728ص
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مانبينرقميةصورمنالسابقالجدولفيوردلماوإيضاحاً

يلي:

متوازية.عموديةبخطوطتتمثلا-4منالأرقاما-

اسمه:منحرفاْولوهوالخاءبحرفيتمثل25-الرقم

خمسة.

وأخطانأوخطيسارهعنهالرقمْإلىيضافصا36-الاْرقام

.خطوطأربعةأوثلاثة

اسمه:منحرفأولوهو،العينبحرفيتمثل15الرقم4-

.عشرة

ثلاثةأوخطانأوخط01الرقمإلىيضافا-14االأرقام5-

.يسارهإلىأربعةاْو

1الرقم6- aيسارهإلىخمسةوالرقمعشرةالرقممنيتألف.

وأخطانإليهويضاف51الرقممنتتألفااصا6الاْرقام7-

اليسار.إلىأربعةأوثلاثة

عشرتين.منيتألف02هـالرقم

أوخطإليهويضاف02الرقممنتتألف21-924-ايارقام

اليسار.إلىأربعةأوثلاثةأوخطان

اليسار.إلى5الرقمويضافعشرتينمنيتألف25الرقما-.

2الرقممنتتاْلف26-92ا-الأرقاما oاْوخطإلدهويضاف

اليسار.إلىأربعةأوثلاثةأوخطان
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.متجاورةعشراتثلاثمنيتألف03الرقما-2

.متجاورةعشراتأربعمنيتاْلف04الرقما-3

لأنالمسندالخطفيالميمحرفبنصفيتمثل05الرقما-4

المئة.إلىيرمزالحرفهذا

ويضاف05الرقممنتتألفو.A9و.Vوه06الأرقاما-5

اليسار.إلىأربعونأوثلاثونأوعشرونأوعشرةإليه

اسمه.حروفأولوهوالميمبحرفيتمثل501ا-الرقم6

اسمه.حروفأولوهواْلفبالحرفيتمثل5015الرقما-7

تضاءلاْنبعد،وأرقامهوحروفهالمسندبالخطالعهدبَعُدَثم"

الحجاز،إلىالنشاطوانتقل،اليمنفيوالفكريالتجاريالنشاط

السريانكانوالترقيمالعدفيجديدةطريقةالجاهليةعربفاتخذ

ظهوربعديستعملونهااستمرواثمبها،الاْخذإلىسبقوهمقد

زمنالإسلاميةالعربيةالدولةوقيامالدعوةوانتشارالإسلام

الحسابفيالطريقةهذهوسميت،والعباسيينوالأمويينالراشدين

الجُفل.بحساب

معينأ،عدداًيقابلالأبجديةحروفمنحرفكلجعلوالقد

الترتيبعنيختلفللأحرفالاْبجديالترتيببأنعلماً

ضظغ.ثخذقرشتسعفصكلمنحطيهوزاْبجد:الألفبائي

الجمل:حسابفيحرفكلقيمةوهذه
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ابأ

ب-2

ج-ص!

!ه

ز-7

ك=25

03لب

ن-05

س-06

07عب

ف=08

ش-035

ت=05!ا

ث=055

خ=065

ذ=007

ض=008

ظ=059

ح=8

9طت

ي-01

ص-59

ق-001

ر=025

غ-0501

إلىالحروفبضمالألفعلىتزيدالتيالأعدادإلىرمزوقد

=0001ك!3وجغ=0،02-.501*.2بغ-:مثلبعضها

05....ر.0001-.*05ونغ=0003،

الصغيرعلىالكبيرالعددفيقدمالألفدونالتيالأعدادوأما

rهI=+0356-شو45-5+4=.مهنحو:بالأحرف

الحروفاستخدامتنظمقواعدالحسابلهذاوضعتوقد

وهي:

مدَ:مثلواحداًحرفأيحسبالممدودأوالمشددالحرفا-

وآمن.
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سلمى.:مثلياءتحسبالمقصورةالألف2-

ألفاًتحسبالوصلوهمزةتحسبلاوجزاءجزءفي3-الهمزة

الاْفق.:مثل

.فتاة:مثلهاءتحسبمنقوطةكيرأومنقوطةالتأنيث4-تاء

)صلوة(والصلاةعمروفيوالواوتحسبلاأولئكفيالواو5-

تحسب.

منذوالحروفالأعدادمنالمنظومةهذهالعربعرفولئن

بل،التاليةالقرونفياستخدامهاعلىثابروافقدالجاهليالعصر

التأريخبغرضولاسيما،العثمانيالعهدآخرحتىمستعملةبقيت

وتسلم،والوفاةوالزواجالولادة:مثلوالعامةالشخصيةللاْحداث

الشاعر:قالالنصر،!احراز،الحكم

الباقيعبدالم!وكائسَآأزخْاللّهَيُوحِذبلسانٍ

1088117776144

وفاته.سنةالسنةهذهاهـوكانت927المجموعفيكون

الإسلاميةالدعوةسبقتالتيالفترةفيالعربإنالقولويمكن

وفي،عاممئتيمدتهاتكونقدوالتيالجاهليةعصرندعوهاوالتي

الخلفاءدولةعهدأي،الإسلاميةالدولةقياممنالأولىالمرحلة

عهدحتى،العباسيينوالخلفاءالأمويينوالخلفاءالراشدين

النظامعرفواكما،واستخدموه،الجملحسابعرفواقد،أمونالم

العدفيالعشرةالأصابعاستخدامهنايعنيالذيالعشري
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نسبةالعُقَدنظاماسمعليهوأطلقواببراعةواستخدموهوالحساب

الاَحادتمثلللأصابعأوضاعاًيرتبونكانواإذ،الأصابععقودإلى

.والألوفوالمئاتوالعشرات

!ر!!يبم*ال!لم!لأال!اِإ!

ا،3.!ءن!

!!!!!ال!

ء!15بمص)!8

ي!لم!!اث!!!

العربعند4الأماإثاوات

العرباستخدم،الحسابفيالطريقتينهاتينجانبوإلى

ويشهدالهجاء.بحروفالأعداديكتبونأيرموزدونالكتابة

أمور:ثلاثةذلكعلى

إلىتاريخهويرجع،حورانفيالحجرهذاوجد:نماوة1-حجر

امرىءقبرعلىللتأريخالأرقامفيهودونت،الميلاديالرابعالقرن

الخامس:السطرففي،كتابةالكلماتبأسلوبعمروبنالقيس

،أيلولسبعةيومومئتينوعشرينثلاثسنةهلكعكري

ومثتيوعشرينثلاثسنةهلكالقوةفي:ويعني،ولدهذوبلسعد

.ولدهالذيليسعد،أيلولسبعةيوم
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سدترميمعنيحكياليمنفيوجدنص:ابرهة2-نص

وهو.كلمة475علىويشتملسطرأ1'"11منيتألفماْرب.

منوعدد،أياممناستفرقوما،أموالمنللترميمأنفقمايتفمن

دقيقمناستهلكمابلغ:فيهجاء...ودوابجندمنفيهشارك

الخرافذبائحومنعدل00026التمرومنأكياس60558

ذلكوكل،الزبيبشرابمنحمل035ء700025والماشية

.بالكلماتمدون

أعدادعلىتشتملعديدةآياتالكريمالقرَانفيوردت'_

1(تعدونمماسنةكألفربكعنديوماً"وإن:ومنهاالكلماتباْسلوب

سنة"ألفخمسينمقدارهكانيوم"في47(الاَيةالحج)سورة

التوبة)سورةالغار"فيهماإذاثنين"ثاني4(الآيةالمعارج)سورة

25(.الآيةالكهف)سورةتسعاً"وازدادواسنين"ثلاثعائة4(1الاَية

محلالعربيةوأحلالدولةديوانالأمويالخليفهَعربوعندما

تركهبل،الروميةالأرقامنظاميلغيأنيستطعلم،الشامفيالرومية

به.يستعينمنهأفضلنظاماًآنذاكيجدلملأنهعليههوكما

،،لعربية:يةْ،ل!نصلأر!اءهـا

اْصابعوالحسابالعدفيتستخدمالقديمةالشعوبكانتوفيما

كالشبر،الأخرىالإنسانجسمأعضاءوبعضوالرجليناليدين

والحصى،والخيوطوالحبالالعيدانتستعملأو،والذراعوالقدم
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وبخطوطوالأشياءالأحياءمنالمعدوداتبصورالأعدادإلىترمزثم

لديها...الهجاءحروفأوأفقيةأوعامودية

بلغواقد،المذكورةالبدائيةبالمراحلمرواأنبعدالهنودكان

منرقملكلاْوجدواأنهمذلك،الميدانهذافيمتقدمةمرحلة

كانأياً،بهويكتب،عليهيدلواحداًشكلاًالتسعةالأرقام

المعدور.

العشراتأوالآحادخانةفيموضعهمنقيمتهالرقمويكتسب

مأصغرعددأييكتبواأنمنتمكنواوبذلك،الألوفأوالمئاتأو

صعوبة.دونمنكبر

يسدلمولكنه،ق.م003عامالترقيمفيالنظامهذاابتدعوالقد

خارجهاإلىينتقلولمالميلاد،بعدالسادسالقرنحتىالهندفي

ساويروسيدعىسريانياًراهباًأنرويفقد.السابعالقرنحتى

Severusسوباخت Sabochtعلىقنسرينفيلديررئيساًكان

وهو،م632عاملهكتابفيذكرقدفيها،مدرسةومديرالفرات

نأعلى،رومانيهومابكلإعجابهملشدةشعبهلومهموضعفي

فقطأرقامبتسعةالهنود،فإنالإعجابيستحقماغيرهملدى

الهند:طريقةمادحاًوقالكان.ماكائناًعددأيكتابةيستطيعون

العملياتكلفيوتنفعممتازةالهنديةالحسابطريقةإن)ا

مالكتابةالأرقامهذهاستخدامهإلىكتابهفيويشير".الحسابية

الأعداد.منشاء

117

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الصفر،يعرفوالمالتسعةالأرقاموضعهملدىالهنودأنويبدو

كتابتهما،لدى804و48بينالتمييزفيصعوبةواجهواولذا

الرقمينبينيضعونها(نقطةوسطها)دائرةعلامةفاستخدموا

وسمو0م004عامحواليالفراغهذافشغلوا804،كتابةعندو48

SunyabindaأوSynyaأحيانأسموهكما،الفراغتعنيالتيha

إلىبهارمزواالتيالنقطةأوالدائرةهذهلبثتماثم.الثقبأي

ترقيمهم.فاكتملعليهتعارفوارقماًأصبحتأنالفراغ

ولكن،الزمنبمرورإلاويعماستعمالهيرسخلمالصفرأنبيد

فيBrahmaauptaجوبتا""براهماالهنديالرياضيأنالمعروفمن

)الفراغ(والصفر،التسعةالأرقاماستخدمقدالكبير"الفلكي)1كتابه

م.628عاموذلكعاشراً،رقماً

الخليفةعهدفيحصلفقد،الأرقامهذهعلىالعربتعرفأما

زيغريدالألمانيةالمستشرقةوترويم.773عامالمنصور)9(،العباسي

"سُمسكتابهافيالعربيةالبلادالأرقامهذهدخولقصةهونكه

الحسينوهو،الآدميابنعننقلأا(")ْالغربعلىتشرقالعرب

فيشهيركتابولهالعاشر،ابقرنبدايةفيعاشالذيمحمدبن

:يقولاللاَلن""عقديدعىالفلك

م.754-775اهـ/58ا-36عاميلينالجمورحكمم()

هودكه-زيمر!دالأللمحةالم!ت!ثرئةدالف-الفرب"علىلثرقالعربكى)!ب)-ا(

الآلاقدارمنثورات-اطورىععسىمارونومراجعةالدسوليوكطليفونلاروقلرحة

ا.1A1-خامةطمةلظن-دروت،الجديدة
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وكانالهند،منرجلالمنصوربحضرةاهـوقف56عام"في

1(هند"سندباسمالمعروفةالهنديةالحساباتطرقفيعالمأ

Sind Hind،تحملالتيالمجموعةمنأخذهكتاباًيحملوكان

العربية،إلىالكتابهذابترجمةالمنصورفأمرفيجار.الملكاسم

وعهد،الكواكبسرِللعربيشرحنهجهعلىكتابيؤلفوبأن

نهجهعلىاْلفالذيافزاريإبراهيمبنمحمدإلىالعملبهذا

هندالسندوكلمةالكبير"هند"السندباسمالفلكيونيعرفهكتابأ

الخلود.الهنديةباللغةتعني

يدعىالمنصورحضرةفيوقفالذيالهنديالعالمكانلقد

وألفالفزاريترجمهوالذييحملهالذيالكتابوكان،منكه

الرياضيتاْليفمن،هانتبراهْمَسْهُطَيسيديدعىمنوالهعلى

آنفا.ذكرهوردالذيجوبتابراهماالهنديوالفلكي

حتىوالفلكالرياضياتأهللدىمعتمداًالكتابهذاولبث

الخوارزميموسىبنمحمدألفإذم(،)813-833المأمونعهد

"حسابالشهيركتابهغير،الحسابعلمفيكتابأم825عام

منالأولوهو،الفائدةعظيمتعليميكتابوهو"والمقابلةالجبر

نظاماستخدامفيهشرحوقد،والمادةوالتبويبالترتيبفينوعه

والضربوالطرحالجمعطرائقوشرح،الهنديةوالأرقامالأعداد

ليسهلذلككلعلىالأمثلةوضربالكسور،وحسابوالقسمة

وقد.عملهمالدولةوموظفيوالتجارةوالمالالأعمالرجالعلى
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تحتام143عاماللاتينيةإلىالكتابهذاباثأوفادلاردنقل

Algaritmiعنوان de Numero Indarumأولالكتابهذاوكان

.العربمنأوروبادخلكتاب

الترقيمي،النظامفيالصفرقيمةنظرهبثاقبالخوارزميوأدرك

هناكيكنلم"إذا:فقالالصفردورآنفاًالمذكوركتابهفيفاْوضح

بالسلسلةاحتفاظاًعنهاستعيضالعشرةمرتبةفييقعرقم

لحفظيوضعالذيالصفرتسمىالدائرةوهذه،بدائرةالحسابية

"إن:قولهوأضافأعداد".فيهاليسالتيالمواضعفيالمراتب

يسارعلىالصفرلأن،الرقميمينعلىيكونأنيجبالصفر

012(.منهايجعلولاقيمتهامنيغيرلا)2.(الاثنين

عن،الاَديمابنروايةأوردتأنبعدهونكهالمؤرخةوتعود

م!ثابهةأخرىروايةفتوردبغداد،إلىمنكهالهنديالعالمقدوم

)الفلك(.كتابهفينيللينوللمستشرقلها

حاولوإنالهنود،إلىالأرقامهذهنسبةفينشكاْنلناوليس

تلكفيوفارسوالصينللهندكانإذ،ذلكفييشككاْنبعضهم

الصنائعفيمشهورةومهارةوالعلمالمعرفةمنقليلغيرحظالاَونة

.والفنون

هذهتأكيدعلىالثقاتالمؤرخينمنكبيرعدداتفقوقد

وضع،تاريخهفينسبالذياليعقوبيالمؤرخمنهمنذكر،النسبة

تلكسمىالذيوالأقليدسيالهند،ملوكأحدإلىالأرقامهذه

012
http://www.al-maktabeh.com



1(الهنديالحسابفي"الفصولتاريخهفيالهند،أحرفالأرقام

والطوسيالسند،إلى"الفهرست"كتابهفيعزاهاالذيالنديموابن

الهند،إلىمنسوبةإنها"الحساب"جوامعكتابهفيقالالذي

أهل"أعمالجملةفيالغبارحسابعدالذيالياسمينوابن

المستشرقينمنالكثيرينلدىوردتالشهادة0هذومثلالهند".

كتابفيوجاءوفيفري.ونيللينووسميثويبكومنهمالأوروبيين

"ليس:قولهHogbenهوكبينلصاحبه"الصنعقيد"الرياضيات

الذينالمسلمينالموْرخينشهادةفيالتشكيكإلىيدعوناسببمن

وصورةللأرقامصورتسعوضعواالذينهمالهندحكماءإنقالوا

".صغيرةدائرةشكلعلىللصفر

امتدتاْنبعد،العربأن0تأكيدينبغيالذيوالاْمر

عنتزيدلامدةفيواْفريقيا،آسيامنشاسعةرقاعإلىفتوحاتهم

فكبر،دولتهمأركانووطدواعليهاسلطانهموبسطواواحد،قرن

التمدنموطنملكهمعاصمةأصبحتهيبتها،وعظمتشأنها

القرنأواسطمنذفقصدها،والاْدبوالعلمالمعرفةوبؤرةوالحضارة

الدانيةالمناطقأبناءمنوالطامحونالنابهونللهجرةالثاني

...مبتغاهمببغدادوالسكنىلسانهمالعربيةوصارت،والنائية

وفدواأخرىوتارة،تارةومجالسهامدارسهافيعلمطالبيجاؤوها

فييكنلمعلممنللإفادةأمورهاأولياءقبلمنمدعوينإليها

أهلها.حوزة

I v I
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الخلافة،عاصمةإلىأخرىثقافاتمعالهندثقافةونفذت

أعطوهمماوكان،وفلكيونورياضيونأطباءإليهاقدمواممنوكان

فيالعلومتقدمفيأثرأيأثرلهاكانالتيالعشرةالأرقامتلك

.والغربالشرق

:يرةمخاءر،،5-

نذكرمغايرواجتهادجديدرأيإلىالباحثينبعضذهبوقد

منهم:

بجامعةالعلومكليةمؤسسنابلسينادرالدكتورالأستاذا-

الاْرقامصورهل:التاليالسؤالطرحلها)11(:عميدوأولدممثق

الهنود؟صنعمنأمالعربصنعمنهيالصفروصورةالتسعة

لكتابةالهيريوكليفيةبالطريقةاستعانواقدالعربإن:وأجاب

في،العموديةالخطوطأيالعصيتكرارعلىالقائمةالأرقامصور

:الخطوطهذهبينووصلوا،الأولىالخمسةالأرقام

اهـفىا!ر...!.ما...!1000(...!ا

قدلمةعركيةخطو!

لينثورة،ابالسينادرالأيعاذللمرحوم"الزمنخلالالأرلام"صورموفوع!ادرامة1()1

السنة-الايعالعدد-!ممثقالعربال!باتحاديصدرطالئ"العر!"الواثكلة

.2891-!سان/(يررو-اثانة
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يلي:كماصارتالانسيابواكسابهاايلأشكالهذهوبتليين

،ء3طؤ333/

للهمةخالو"عركهة

الأرقامبأنالقولإلىدراستهفيالنابلسيالأستاذويصل

وأن،الأولىالخمسةالأرقاممورالعربيةعنأخذتالهندية

تسعةإلىستةمنايارقامصورالهنديةْمنتبنتتكونقدالعربية

فيوالهنودالعرببينالمشاركةيثبتالذيالأمرالصفر،وكذلك

اليوميسمىبماوالمتمثلتينحقاً،المتماثلتينلوحتيهماصنع

التيالغباريةالأرقامنشأةذلكبعدتبعتهاالتيالهنديةبالأرقام

منالأرقام:امللأرقالعربيةالكتابةملامحمنالكثيرعلىتشتمل

العربيةفيمثيلاتهامنأخذتوالصفروالتسعةخمسةإلىواحد

الهنديةمنوالثمانيةالتسعةمنالستةوأخذت،والهندية

صورتها:هي0وهذ،السنسكريتية

المثرلدة:الهنددةالأرقالم

الهنا(:)ابنالفباركةالأرقالم

المساعدالعامالأمينالخطيبعدنانالدكتورالمرحوم2-يرى

ايلأرقامأن)12(:العربيةالعلميةاللغويةالمجامعلاتحادسابقأ

مملةليفثور!-الحطبعددانالدكورللمرحومالعريعةالأرلامموضوعهادراسة)12(

نني/!نون-IIالعدد-العرلةاللىوللجامعةالعامةالأمالةلمدرهاالقعرلهة"،)ثوون

8291ت A.
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منهاالأولىولكننشأتها،وفيمولدهافيعربيةوكباريهاهنديها

بالتراثالتصاقاًوأشدانتشاراًوأبعدعراقةأكثرالهنديةأي

كلأنويعتقد.العربيالخطكنوزفيأثراًواْوضحالإسلاميالعربي

العربيةالحروفعنمتطورةأشكالهيالسلسلتينصورمن

اعتمادقبلالحسابفيمتبعاًكانالذيالأبجديبالترتيب

التالية:هيذلكفيوحججه.الهنديالأسلوب

عنحقيقةنقلالعربيةالأرقامشكلأنيثبتمافقدانآ

.للأرقامالهنديالشكل

يكادوالغباريةالهنديةالسلسلتينفيالاْرقامعددثلثيأن-ب

.الانحرافأوالانحناءبعضءواحداًشكلهمايكون

مازالتالهنديةالأرقامسلسلةفيالأرقامأكثرصورةأن-ج

حسابفيالرقميمثلالذيالحرفصورإحدىمنتقرب

خلالهالرقمتطورتمالذيالطويلالزمنمنالرغمعلى،الجمل

تحتاجهاالتيالمساحةمنوالإقلالالتجميلحبيحدوهتطوراً

الرقم.كتابة

6-ص!ر،!ر!اه،وو":

نستخدمهاالتيالصوروماالترقهمنظاممناليومنحنأينولكن

؟للأرقام
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عند"العلومكتابهفيطوقانحافظقدريالأستاذفيكر

العربنهض"لما:فيقولالرقمقصةعنملخصأ")13(العرب

الهنديةالاْرقامالهنودمناقتبسواالعباسيينأيامالعلميةنهضتهم

حسابعلىففضلوهالهنودعندالترقيميالنظامقدرواوقد

الهندبلادفيوكانقبل.منيستعملونهكانواالذي"الجُفل"

علىاطلعواأنبعدالعربولكن،للأرقامومختلفةمتنوعةأشكال

باسمإحداهماعرفتسلسلتينمنهاكونواالأشكالهذهأكثر

ففي".الغبارية"الأرقامباسمالثانيةوعرفت""الهنديةالأرقام

يأالأولىاستعمالعمالإسلاميالعالممنالشرقيوالجانببغداد

والشام)مصربلادنافيشائعةتزاللاوهي،الهنديةالأرقام

الأرقامأيالثانيةاستعمالوشاعالعربمِة(والجزيرةوالعراق

)المغربوالمغربوأفريقياالأندلسفيأيالغربيالقسمفيالغبارية

التيهيالأخيرةالأرقاموهذهوليبيا(.وموريتانياوتونسوالجزائر

"الأرقامباسمالغربفيوتعرفالاَنفيهاوتستعملأوروبادخلت

Arabicبالإنكليزية"العربية NumeralsوبالفرنسمِةChiffres

Arabesصورها:وهذه

5،6،7،8،95،،34،،1،2:الهنديةالسلسلة

,12،3.4.5,6،7,8.9.0:الغباريةالسلسلة

"مثروعممرمكتاإمدار،طوتانحالظتدرىدأل!ف"العربكد"العلومىب)39(

1الظهرة!ب"لألفا 9 1V.
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فيوتختلفانصورهمابعضفيتتفقانسلسلتانثمةومادام

:نتساءلأنالحقمنفإنهالاَخربعضها

مأواحد،هنديلاْملمتطورانشكلانالسلسلتانهاتانهل

هنديين؟لأصلينمتطورانشكلانهما

لاوالغباريةالهنديةصفتيأننذكرأنينبغيشيءكلقبل

كلاًلأن،والمغربيةالمشرقيةالسلسلتينبينالتمييزفيالبتةيفيدان

السلسلةعلىالأولىالصفةغلبتوان،وغباريةهنديةمنهما

الهنديةفصفة.المغربيةالسلسلةعلىالثانيةوكلبت،المشرقية

ونشأتهامولدهاكانحيثالهندإلىالمنظومةنسبةعنناجمة

عنناجمةالنباريةوصفةمعاً،السلسلتينعلىيصحوهذا،الأولى

لكتابةيتخذون"كانوا:الياسعينابنقالكماالهنداْهلعمل

الغبارعليهيبسطوناللونلوحاًاْسودالحسابوإجراءالأرقام

معأ:السلسلتينعلىيصحوهذاشاؤوا"مافيهوينقشوناللطيف

واحد.لمسمىصفتانإنهما

تختلفلاوالغباريةالهنديةالأرقامأنالباحثينبعضيرى"

اْجرىوقد،القدمفيالموكلةالهنديةالأرقامصورعنكثيراًصورها

لموالتسعةالواحدالرقمينأنلهفتبينالفئتينبينمقارنةبعضهم

الوضع،حيثمنتغيراوالثلاثةالاثنينوأنيذكر،تغيراًيتنيرا

المغارقيوعندرأسيانالمشارقةوعندمائلانالهنودعندفهما

الستةوأماكاملأ،تغيراًتغيراوالخمسةالأربعةوأن،أفقيان

صورها.اختلفتفقدوالثمانيةوالسبعة
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قطبهافيدائرةشكلعلىالهنودعنديرسمفكانالصفرأما

بلاالدائرةالمغاربةواستعملالنقطةالمشارقةفاستعمل،نقطة

نقطة.

والناكاريةالسنسكريتيةبالكتابةالهندقيللأرقامصوروهذه

وهذبوها:العربطورهاوالتيالحديثةوالناغارية

هكذا:السنسكريتيةالكتابةفيالأرقاموردت

؟يالإث!ث!أن(ث!5

هكذا:القديمةالناغاتالكتابةفيوردتكما

!ر*4حملأولث!7؟ع

هكذا:الحديثةالناكاريةالكتابةفيوردتثم

Y!حصو؟بلاث!ح!حص،

المغربيةوالغباريةالمشرقيةالهنديةالأرقامأنباحثونورأى

ذلكويؤيدالجوهر.فيبينهااختلافولاواحدأملمنكلها

:الهجريالعاشرالقرنفيمستخدمةكانتالتيالرقميةالمور
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+صألمصرعر"شاثالى)11ألىطث!وثىاح

لاواوه!؟ا

حعك!أالم7!إأعَأ)(أللىلمكمئ!ل!"(1

!ي.-ض1781

4/7أكدَلمملم1لإر3(كاا!!وث!عثي(1

أ-.؟ي3/لص،/1!--!ف-!إ-

الحاضر:الوقتفيالأرقامصوروهذه

.2،3،4،5،6،7،8،9،،1:الهنديةالسلسلة

,12،3.4.5.6.7.8.9.0:الغباريةالسلسلة

هورأيهميكونوقدوحديثاً،قديماًكبارباحثونورأى!

منأكثرمنمأخوذتانوالغباريةالهنديةالسلسلتينأن،الأرجح

تمقدوالتهذيبالتطويرفيالعربعملوأنواحد،هندياْصل

الثقةالعالموهوالبيرونيالزيحانأبوقال.السلسلتينكلافي

يستخدمهاالتيوصورهاالحسابأرقام"أماام(:480)739-

ماأحسنهيالغباريةالأرقام"إن:ويقول"متنوعةفهيالهنود

كانتالتيالمتنوعةالحسابأرقاممنمنتخبةوهيالهنودعند

".عندهممعروفة

IVA
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":العلميالعرب"تقدمكتابهفيطوقانقدريالأستاذويؤكد

الهنديةللأرقامالمتعددةالأشكالعلىوقفواعندماالعرب"أن

اشتهرتسلسلتينذلكمنوكونواوتهذيبها،بتشذيبهاقاموا

".الغباريةالأرقامباسمالثانيةوعرفتالهنديةالأرقامباسمإحداهما

التحسينجانبإلىالعرببهقامانتقائيعملفثمةإذاً

الجمالي.وخسهمالفنيذوقهمبدافع،والتجميل

المجمععضوياسينآلحسنمحمدالشيخبسطهرأيوثمة

،8291عامالمذكور،المجمعنشرهبحثفي،العراقيالعلمي

نأيفيدتطورها")14(،نشأتها،مولدها:العربية"الأرقام:موضوعه

تحويرالغباريةالأرقاموأشكالالأملهيالهنديةالأرقامأسُكال

العرببهارسمالتي)الهندية(البغداديةالأشكال"إن:يقوللها

مازالتالتيالأشكالنفسهيباستعمالهاعهدهمبدءفيالأرقام

وبعضوأطرافهاومصركلهالعربيالمشرقفياليومإلىمتداولة

لفاتهاتكتبالتيالإسلاميةالبلدانوجميعالأفريقيالشمال

بعدالمغاربةالمراكشيونتداولهاالتيتلكوأما،العربيةبالحروف

الأرقامهيكانتفقدالغباريةالأرقاماسمعليهاوأطلقواذلك

منونقلهابتحويرهاالمغاربةقامأنبعد،الأساسفيالبغدادية

المراكشيالعالمتعبيرحدعلى،الأفقيالوضعإلىالعموديالوضع

4حصمحمدالثخ!لملطورها(نثا!هامولدهاالعر!ةمa"الأرعندرامة)"ا( Jسين

.8291العراق-كدادالمذكور،ا!معمطوعات-العراقيالعلميالمجمععضو
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الكتابيةالحروفشأنذلكفيشأنهافكان،التازيالهاديعبد

شكلهافيالتحويرمنشيئاًالمغاربةعليهاأدخلالتيالعربية

منغيرهميرسمهعماالجعلةفيمختلفأرسمهافأصبحِونطقها،

بالحرفالكاتبينالمسلمينمنالعربغيرومنعموماَ،،العرب

1(.العربي

العموديالوضعمنونقلهاالأرقامشكلتغيير"إن:يضيفثم

استعمالعنمتأخراًجاءالمغاربةبعضيدعلىالأفقيالوضعإلى

تقريباً".قرونثلاثة(المشرقية)الهنديةأوالبغداديةالأرقام

التسليمعدمإلىيدعوسببمنوليسالرأيبهذاسلمناوإذا

صورةتشكيلإعادةفيدورالمغربلعلعاءكاناْنهلناتحصل،به

بدلاًدائرةالصفرجعلءأفقياً،وضعأبإعطائهاالهنديةالأرقام

ويدعوهاالغباريةندعوهاالتيالجديدةالصورةفوجدت،نقطةمن

العربية.الغربيون

اويجينديفدمثلالمستشرقينالباحثينبعضالرأيهذاويوْيد

David Eugeneالأرقامإن:"الرياضيات"تاريخكتابهفييقولالذي

بعضفيسوىالجوهرفيبعضهاعنْتختلفلاوالهنديةالغبارية

مقلوباً.3الرقمعنعبارةهوالذي3الرقممثلوالقلبالتحوير

الجديدةالصورةأثارتقدوالباحثينالعلماءبعضأنويبدو

بإعجابهم،واستأثرتاهتمامهم،الغباريةالأرقامصورة،للأرقام

التاليين:بالرأيينالأرقامعنالحديثفأطرفوا
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صورالبيرونيالريحانأبوالعلامةومنهمبعضهمأرجعا-

رسمها.فيتظهرالتيالزواياعددالىالتسعةالغباريةالأرقام

زواياثلاثوالثلاثةزاويتانلهوالاثنانواحدةزاويةلهفالواحد

وهكذا.

في!،!ضبرلميبر

لمحمجنم!،،5لم
!ر

!،!!

الزواكايامتمادفباركةارثالم

تلحظتعودلاالمرونةداخلتهاإذالزواياهذهأنويضيفون

.الأرقامهذهصورفيبسهولة

منمستمدةالغباريةالأرقامسلسلةأنآخرونورأى2-

والرقم6الألفحرفهوواحدفالرقم.العربيةالهجائيةالأحرف

تشبه7والرقممعكوسةأومقلوبةطاءهو9والرقممقلوبةواوهو

كالتالي:بعضهموجمعها.المقلوبةاللام

irl
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الواوصفرانخطافهاءعوعينحجحاءألف

123456789

:فقالشعراًذلكبعضهموصاغ

ترسمعوالعينوبعدعلهنبعدهحجثموحاءألف

يرقمهواذاكخطافيبدوظاهرحرفالهاءوبعدهاء

تختمبذلكتاسعهاوالواومعاًضماوقدثامنهاصفران

اهـ/...عامالمتوفىالسخاويالقادرعبدالعالمنشرهماهذا

بنظعهقصديكونوقدالغبار.علمعنكتابهمقدمةفي،ام654

لتسهيلالعقولمنالغباريةالأرقامصورتقريبالأبياتهذه

وحفظها.تصورها

7-!،ر،لعرب:

هذاحوليجريوسيظلجرىالجدلمنكثيراًأننرى

أهليتعصبعندماولاسيماجوانبهبعضحولأوالترائيالموضوع

حيثمن-إشرقيةاالأرقامسلسلة-الهنديةللأرقامالشرق

ويتعصب،والعلميالأدبيترائناومخالطتهاْوجماليتهاأسبقيتها

حيثمن-المغربيةالأرقامسلسلة-الغباريةللأرقامالمفربأهل

...العالمفيوذيوعهاوطواعيتهاالبينةالهندسيةأشكالها

إليهاوالاطمئنانبصحتهاالثقةيمكنحقائقثمةأنبيد

عليها:متفقورواياتموثقةمعطياتإلىاستناداً
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مشرقيةسلسلتينبصورةاليومتستخدمالتيالأرقامإنا-

منالعرباقتبسهاولئن،الصنععربيةالأصلهنديةهيومغربية

طبعوهافقدالهند،فيمعروفةكانتعديدةرقميةسلاسلأفضل

يصححتىوتجميلاً،وتهذيباًوتحسيناًتطويرأ،الخاصبطابعهم

كلمتا:وليست،العربيةالهنديةالأرقامالأرقام0هذنسميأن

منهما.كلعلىتطلقاأنيمكنصفتينسوىوكباريةهندية

"يمكنياسينآلحسنمحمدالشيخالعراقيالمجمعييقول

قدالهنودعنالأرقامتلكشكلأخذهمبعدالعربإنالقول

الذوقمنومنحوها،والتعديلالتشذيبمنعليهااْجروا

خاصاًوشكلاًمتميزةصورةلهاجعلماالفنيةواللمسةوالانسيابية

أنالتحويربهذايستهدفونكانواوربما،الكتابةفيمعينةوطريقة

ذاتأبجديتهمحروفإلىوقرباًشبهاًأكثرالأرقامتلكيجعلوا

".والرسمالشكلفيأيضاً،العدديةالقيعة

عند"العلومكتابهفيطوقانحافظقدريالمؤرخويقول

بهاجادالتيالنعمأكبرمنبلالماَثراكبرمن"إنا(:")ْالعرب

الأرقاموتهذيبهمالهنديالحسابنقلهمالعالمعلىالعرب

منوغيرهالخوارزميإلىالأرقامتناولفيالفضلويعود،الهندية

العالمعرفلماالحسابفيمؤلفاتهملولاإذ،العربرياضيي

11.ومزاياهافوائدهاوقدرواالأرقام

صاقا.ممدر()
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وفي،المشرقفيتمقدالاْصلالهنديةالأرقامتعريبإن2-

،آنذاكالإسلاميةالعربيةالخلافةمقركانتالتيبالذاتبغداد

الهندية،بالثقافةالعرباتصالنتيجة،للهجرةالثانيالقرنفي

كالثقافةالعهد،ذلكفيالكبرىبالثقافاتاتصالهمغرارعلى

الدولةأرجاءفيالأرقامهذهانطلقتثمومن،والإغريقيةالفارسية

الإسلامية.العربية

بالاْرقامالمعروفةالمشرقيةالسلسلةبأسبقيةالقولونستطيع

بالاْرقامالمعروفةالمغربيةالسلسلةعلىوانتشاراً،وضعاً،الهندية

العربعلماءمنوتلكهذهاستخدممنبدليل،الغباريةاْوالعربية

والفلك.الرياضياتفي

كلالهجريالرابعالقرنفيالمشرقيةالسلسلةاستخدمفقد

بنوأحمدهـ،332عامالمتوفىالخوارزميموسىبنمحمد:من

صاحبالنديموابنهـ،341عامالمتوفىالأقليدسيموسى

السلسلةاستخدممنأنحينفيهـ،038عامالمتوفىالفهرست

المتوفىالياسمينابنهووحفظهاالعلماءمنالمغربيةالثانية

هـ.721المتوفىالبناوابنهـ،651

للهجرةالثامنأوالسابعوالقرنالرابعالقرنبينأنوواضح

الزمن.منقرونأربعةأوثلاثةأوقرنينيبلغكبيراً،زمنياًفارقاً

والموثوقة:الموثقةالشواهدبعضوهذه
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القرنأوائلفيالمتوفىالخوارزميموسىبنمحمدأوردا-

والمقابلة""الجبركتابهفي(الميلادي)التاسعالهجريالثالث

صورتها:هذهالجذراستخراجفيحسابيةمعادلة

ظصَىسهـإغزافياالزووَضصْبنجأحهطفيَور!عالَمزورها

هـصطدتح!ؤشضافيف-م!حى

سجمدضنل3تا؟إوثرا،!رولرلاشنه

ت3133رلهرحؤءمز.ابزاش

3داُث!اكنهه8!ادْ

\علأ9المعادلةعور-

نفسها،المسُرقيةالأرقامهيالنصهذاتضمنهاالتيالأرقامإن

عملمنوليس،الناسخينعملمنذلكإنقاثليقولنولا

العلمية-القضايافيوبخاصة-الناسخينفان،بالذاتالخوارزمي

رأيناهمماوكثيراً،وتثبتأمانةبكلينقلونهمانقلعلىدأبوا

ترسمكما،معناهلهميتضحلممماالأصولفييردمايرسمون

وصورته.الأصلشكلعلىحفاظاً،النقوش

بعدالمتوفىالأقليدسيإبراهيمبنأحمدالحسنأبووقال2-

الحسابفي"الفصولكتابهمقدمةفي،مهـ-341529سنة

:"الهندي

معرفةالعلمبهذاابتدألمنذلكمنيعلمأنينبغيماأول"إن

:هذهوهي،التسعةالأحرف
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ى+!"لح!ء3317

الأرقامكتابة
صورتحملالمخطوطهذامنأخرىصفحةيأتيفيما3-ونورد

:اةرقامابعض

عرير!ةنأ.جماا،رلىشاهـدأ؟!نجلترفي*4مم!بخئنا"كهيم

+!نانخنهقؤ!ك!لإ!س!كلا!إ؟جبهساِ

به!ت!حممثئمبمث!سا!فنههغ!!. "إآنجلإ!-برب!ا-يهبرلم ،ةبر!لحي!جم!ةئج؟رةئاَلىلأ.ا-9ا؟!

ممييث!3نلأ!!.!ءُاز!ا.،)،ءء.،،اأؤ4،ف!دممؤلغ!!!

أزنج!لجليجمتأل!اابملمإنجهـإة*ىكهأ

"ظلمأ،يخ!نُن6َبَلن!بمي!بن!ب!نن!

-".بنمأبمنآئلأا.ر،لثبئاءكظيمب!

ايز"بلئظ؟،ا2!ض!لضئرحمررأ

هـ038سنةالمتوفىالنديمإسحاقبنمحمدالفرجأبووقال4-

لفظه:ما

مختلفي،اللغاتمختلفيالسند()أهلالقومهؤلاءكان

نإ:بلادهميجولمنبعضليقالعدة.أقلامولهم،المذاهب

،السلطاندارفيصفراًصنماًرأيتوالذي،قلممئتينحولهم

يديهبإحدىعقدقدكرسيعلىشخصوهوالبد،مورةإنهقيل

ثلثين.

بالتسعةيكتبونالأكثرفيإنهم،ذكرهالمقدمالرجلهذاوذكر

:المثالهذاعلىالأحرف
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مماأ،8مح!أ)ام

.ط،ح،ز،وهـ،'J،ج،ب،آؤ0بتداوا

هذاعلىتحتهونقطهالأولالحرفإلىعادط،إلىبلغفإذا

:المثال

ألأحيمل!مب!سبهماب!

عشرةيزاد،ص،ف،ع،س،ن،م،ل،ك،يفيكون

كلتحتوينقط،المثالهذاعلىيكتبصاد،الىبلغفإذاعشرة

هكذا:نقطتينحرف

92!ل!9؟ب!بم!ب

A

والمشرقيةالمغربيةالسلسلتينمنكلانتشارحيثمنأما3-

المشرقفيالأولى:ذكرناأنسبقكماالاَناستقرفقدواستخدامهما

لمالأمرولكن،والغربالعربيالمغربفيوالثانيةومصر،العربي

ذإ،تداخلثمةكانبل،السابقةالعصورفيكذلكيكن

الفرزيتماْنقبلمعاً،والمغربالمشرقفيالسلسلتاناستخدمت

.الآنيسودالذي
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يعود!أثرعلى،الشرقيةفارسبلادفيشيرازمدينةفيعثرفقد

يدلمما،السلسلتينمنأرقاماًيتضمنالميلاديالعاشرالقرنإلى

نأكما،بالتوازيويستخدمونهمايعرفونهماكانواالناسأنعلى

عبدلمؤلفهالغبار"برسمالعملفيالأفكار"تلقيحكتابفينصاًثمة

هـ،106عامالمتوفىالياسمينابنباسمالمعروف،المغربيالرحمن

تسعةللعددوضعتالتيالرسومأن)واْعلم:فيهيقول

الغبارأشكالتسمىالتيوهيالأعدادجميععليهاتركبأشكال

،1،2،3،4،56،أيضاً:وقدتكون9,8,7,6,5,4,3,2,1

،7،89.

ولو،الأولالوضععلى-المغربفيأي-عندناالناسولكن

العملووجهلجازعكسهاأوتبديلهاعلىنفسكحاصطلحت

LrLaيتبدللاحاله.)

المدعوةالمشرقيةللأرقامالمغاربةاستخدامتثبتوثائقوثمة

محمدبنلأحمدالعائدةالوثيقةمثل،السابقةالقرونفيالهندية

المدوناهـوالتاريخ340عالمالمؤرخة"الطيب"نفحصاحبالمقري

اهـ.YVEعامالجزائريالقادرعبدبنمحعدبقلم

يحصللمالمشرقيةللأرقامالمغاربةاستخدامانقطاعاْنويبدو

،المغرببلدانعلىسيطرتهالأوروبيالاستعماربسطاْنبعدإلا

العربي،بالمشرقالثقافيارتباطهالفصموسعيه،الماضيالقرنفي

.الغربإلىوتحويله
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8-مصة،لصفر:

بسببمتميزآَدوراًجميعها،الأرقامبينللصفر،أنويبدو

الرياضياتعلموتقدمالأرقامذيوعفيالحاسمودورهاكتشافهتأخر

.العلوممنوكيره

وقيمة،خمسةهيفالخمسةبذاتهقيعة،قيمتينللرقمإن

إذاخمسةفالخعسةيحتلها:التيوالمرتبةموقعهمنمكتسبة

،العشراتمرتبةفيوقعتإذاوخمسونالاَحاد،مرتبةفيوقعت

فيوقعتواذاآلافوخمسة،المئاتمرتبةفيوقعتإذاوخمسمئة

بمعنىأوالخاليةالمرتبةنشغلوبماذاكيفولكن.الاَلافمرتبة

5012...03409070:مثلفيالفراغنملأكيفآخر

تبعاًقيمتهاوحددوا،القديممنذالأعدادعرفواالصينيونا-

لها.السابقالأبجديللحرف

الخالية،المراتبفيواستخدموهالصفر،أدخلواالهنود2-

.الفراغأيSunyoسونيووسموهنقطةوسطهابدائرةإليهوأشاروا

بشكلورسموهالصفر،وسموهاالإشارةهذهالعرباقتبس3-

المغربيةالأرقامفيودائرة)الهندية(المشرقيةالأرقامفينقطة

(.العربية-)الغبارية

صفررجع:ويقال،العدمأوالخلولغويأ:تعنيالصفروكلمة

وأالمنزلةخلوتعنيالحسابوفي،المتاعمنصفروبيته،اليدين

العدد.منالمرتبة
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.الأرقامءعشر،الثانيالقرنآخرفيالصفرالغربعرف4-

cChiffreدعيوبالفرنسية،باللاتينيةCephirumليوناردووسماه

والإنكليزية،بالفرنسيةZeroإلىاختصرثم،Cipherوبالإنكليزية

Zefrojبالإيطاليةifferjانية.بالألم

شيئاً،يعنيلاذاتهبحذكان!انالصفر،شهرةوذاعت5-

يمثلفتارة،خارقةقوةلهتكونالأرقامحيستعملعندماولكنه

الصفرلبثوماوهكذا..ألفاً،يمثلوتارة،مئةيمثلوتارة،عشرة

تدعىالصفرمعالتسعةالأرقامفصارتكلها،للأرقامرمزاًكداأن

Chiffresالألماندعامما،بالحفرياتالعربيةإلىنترجمهاأنويمكن

.Nullثم،1)ولللافدعوهلتمييزهالأرقامعنباسمهالصفرفصلإلى

زمناًالأوروبيينعندغامضاًوسراًالعجبمثارالصفروبقي

بلسانه:يقولالوسطىالقرونفيألمانيلشاعرقصيدةوهذهطويلاً.

فاحترستسعةالأرقام

لبسدونكلهاتنطق

ليأيضاًانتبهولكن

بيينطقلاالصفرأنا

متكاملةمستديرةدالْرة

المعاملةفيقيمةلي

عدديمينإلىأضفتنيإن

أمثالهعشرةأصبح
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الترقيمتستطيعوبي

وتستقيمالأعدادفتتفعح

رياضياختراعأعظم"إنه:وبحق،العلممؤرخيأحدعنهقال

التيالخدمةكانت"لقدلاندو:رومالعالموقالالعصور"مرعلى

عملياً(1.استخداماًالصفراستخدامهمهيللأرقامالعربأسداها

،لغرب:إل!،لرمهرحللأ!-

العربيةالأرقامانتقاليمطلبأنالدهشةعلىيبعثلماوأنه

مريرصراعبعد،فيهوشيوعهاالأوروبيالغربإلىالشرقمن

كانالحصادولكن!سنةنحو/007/،الرومانيةالأرقاموبينبينها

النهضةرافقتقدالعشرةأوالتسعةالأرقامهذهأنإذوفيراً،

الأساسية.ركائزهامنوكانتالحديثةالأوروبية

مراحلهاونرصد0،هذالأرقامرحلةنتابعأنبناوحري

إيجاز:بكلالثلاث

اعتلى،م999عامالعاشرالقرننهايةفي:الأولىالمرحلة

سلفستروسباسمالبابويةكرسي،م459عامالمولودجربرت

السنينقضىقدالمنصبهذايعتليأنقبلجربرتوكان،الثاني

اْهممنوكان،ويطلعويدرسيتعلم،العربيةالأندلسفيالطوال

فيغارقاًالغربكانوقتفي..الترقيمنظاممعرفةاكتسبهما

جهله.إلىومستريحاًسباته
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يستعملكانالذياللوحعلىالعربيةالأرقامجربرتكتب

وطرحجمعمن،البسيطةالحسابيةالعملياتلإجراءآنذاك

.Abaccusويدعىوضرب

وثالثةللعشراتوثانيةللاَحادخانةإلىمقسماًاللوحكان

قطعاًالخاناتهذهفييضعونالحاسبونوكانوهكذا.للمئات

.يحسبونوبوساطتها،المعدنأوالزجاجأوالحجرمنصغيرة

تجعلالتيالحجارةمنالأكوامهذهكللِمَ:جربرتوتساءل

العربيهالرقمنكتبأنيكفيألا3الفهمعسيرالرياضيالعمل

65؟بسهولةلنقرأالعشراتخانةفي6والرقمالاَحادخانةفي

سجلهاغريبةتسمياتالغربفيالعربيةالأرقامعلىواْطلقت

العربية:عنمحرفةوهيعشر،الثانيالقرنفيالمؤلفيناْحد

ZenisلسبعةاArbasالاْربعةأ!اولحدلواا

TemeniasنيةلثمااQuimasلخمسةاAndrasنلاثناا

ZelentisلتسعةاCaletisلستةاأ+ول3لثلاثةا

بعدعرفقدالصفريكنلمإذالصفر،جربرتيعرفولمهذا

ثلاثاًأواثنتينأونقطةالأندلسيونْيفعونكانبل،الاْندلسفي

الصفريفدأنقبل،المئاتأوالعشراتأوالاَحادخاناتفوق

.الغربفيالعربيةالأرقامانتشارأخرماوهذا،المشرقمنعليهم

كتابينالخوارزيمموسىبنمحمدألف:الثانيةالمرحلة

ضمالذي"والمقابلةالجبر"حسابأولهما،الرياضياتفيمهمين
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الكتابهذاترجموعندما.الرياضيةالمشكلاتمنمهمةمجموعة

Algebra،الفربيينلدىبالعربيةالجبراسمرسخاللاتينيةإلى

Algebreالخوارزميمؤلفهباسمفيهالحسابيةالقاعدةودعيت

بالإنكليزية،Logarithmj،بالفرنسيةLogarithme()اللوكاريتم

...باللاتينيةAlgorithmusو

شرحالحجمصغيركتابفهوالحسابعلمفيالنانيكتابهأما

الكتابهذاوصلوالكسور.الأربعةوالأعمالالأرقاماستخدامفيه

أوفادلاردقبلمن،ام143عاماللاتينيةإلىوترجمأسبانياإلى

فيوأخرى،Viennaفيينافيمنهمخطوطةنسخةوثمةباث

.Heidlbogهيدلبرغ

فيفقال،الترقيميالنظامفيالصفردورالخوارزميوكرس

صفراًنغعباقِهناكيكنلمإذا،الطرحعمليات"في:هذاكتابة

الآحادخَانةبينلبسيحدثلاحتىخالياًالمكاننتركولا

بساويروسجربرتأشبهماا(.28-.-)38العشراتوخانة

للخوارزميالحسابعلمكتابأشبهوما،قنسرينديررئيس

خمسةوذلكهذاوبينجوبتا،لبراهماالكبير"،"الفلكي،بكتاب

.الزمانمنقرون

حاسماًدخولاًالعربيةالاْرقامدخولكان:الثالثةالمرحلة

ليوناردوولدولهحصأ.0434ولهلأأح،3البيزيليوناردويدعلىظافرأ

I.عام Aتوسكانيافيجميلةمدينةوهيبيزا،مدينةفي،ام
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فسلعهبالجزائربجايةفيبأبيهلحقثم،المائلببرجهامشهورة

عمله.فيليساعدهالحسابيعلمهعربيمعلمإلىوالده

وحسابالأربعةالأعمالوتعلمالهنديةبالأرقامالفتىاولع

الشابزارثم.والثانيةالأولىالدرجةمنالمعادلاتوحلالكسور

الثالثةبلغوعندما،ودمشقوالإسكندريةوتونسالمغربفيسبته

Liberباسمباللاتينيةالشهيركتابهألفعمرهمنوالثلاثين

Abaciتقديراًوأحرزواسعصدىلهكانوالذي،ام213عام

كبيراً.

وبوساطتها،تسعةالهنديةالأرقام"إن:الأولفصلهفيقال

الأولالرائدكانولئنكان".عددأيكتابةيمكنالصفرومع

درسقدليوناردوالثانيالرائدفإن،الأندلسفيدرسقدجربرت

القيصربلاطفيمقرباًوكان،ومشرقيةمغربيةعربيةمدنفي

إيطاليا.جنوبيفيام(-.25)4911الثانيفريدريك

دوريشبهالغربفيودوره،فذةموهبةليوناردوكان

.الشرقفيموسىبنمحمدالخوارزمي

الغربيونكانإذسهلاً،العربيةالأرقامانتصاريكنولمهذا

بينيمزجأنبعضهمفحاول،الرومانيةالأرقامعلىمعتادين

ولكن،الرومانيةالأرقاممعالصفريستعملأو،والرومانيةالعربية

حملتبل،العقوللهافتحتالأرقامفيالعربيالنظامسهولة

لها.الأغانينظمعلىأولها،فنيةموررسمعلىبعضهم

http://www.al-maktabeh.com



تشبهوالاثنان،الميزانلسانمثل"الواحد:اياكنياتإحدىتقول

والخمسة،السجقتشبهوالأربعةالخنزير،كذيلوالثلاثةالعكاز،

والثمانية،الحربةتشبهوالسبعة،كالبوقوالستة،الموجمثل

الخاتم.يشبهوالصفر،كالصولجانوالتسعة،السلسلةكحلقات

1(.عشرةيصبحالميزانلسانجواروالى،لهقيمةلابمفردهالخاتم

السهولةكيرآخرشأناًالأرقامهذهانتشاروراءولعل

،والحسابللعدميسرةطريقةإلىالماسةالحاجةإنه،والجمالية

انتشاربعدواسعأتجارياًنشاطأفيهالنرببلدانعرفتوقتفي

فقد..الطباعةواختراعأمريكاواكتشافالصناعاتونشوءالتعليم

أدواتها.تستكملأنمنللنهفةلابدكان

نهائياًالعربيةايأرقامانتصرت،اليومقبلسنةخمسمئةومنذ

حضارةفيلبناتالصفرمعالتسعةالأرقامهذهفكانت،الغربفي

التاريخ.ذلكمنذبدأتالتيالغرب

الأرقامهذهعلىأطلقبأنالعرببففلالغرباعترافوكان

لغاته.جميعفي"العربية"الأرقاماسم

:تلقدصميا،نيىمعاا-"

الواحد:

فيالأعدادأولهوصحيحعددعلىواحدالرقميدل*

مثيللا:دهرهوواحد.وُحْدانوجمعهواحدةمؤنثه،الحساب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللّههووالتوحدالوحدانيةوذوأفرادا.أيوحداناًوجاؤوا،له

تعالى.

القديمةالعربيةاللغةإلىيرجعالواحدكلمةأملإن

Hadحد:السريانيةاللغةفيالكلمةهذهويقابل)السامية(،

الرقمهذادلالةإلىويشير،الفصلبمعنىحدهوالمشتركوالجذر

.غيرهعنومستقلمنفصلواحدشيءأوكائنعلى

فيمقابلهاخذومنها،Unusاللاتينيةباللغةالعددهذايدعى

اللغةفيوأماأ،لnoالإيطاليةاللغةوفي،ولولالفرنسيةاللغة

.Oneفيدعىالإنكليزية

:الاثنان

والنلاثة،الواحدبينصحيحعددعلىاثنانالرقميدل"

اثنتانوامرأتانائنانرجلانجاء:فنقول،وثِنتاناثنتانومؤنثه

للعؤنث،والثانيةللمذكرالثاني:منهالترتيبيوالعددثنتان.أو

فيهاشتركمافهوالثنائيأما.الدقيقةمنجزءكذلكوالثانية

والمثنوي.الثنويومثلهالثانيإلىالمنسوبهووالثانوي،فريقان

القديمةالعربيةاللغةإلىيربخعاثنينكلمةأصلإن

ثنمنوأصلها،ترينكلمةالسريانيةاللنةفيويقابلها)السامية(،

اثنين.جعلهالشيءوطوى،طوىبمعنىثنى(من)اثن

تلفظلاأي،وصلهمزةوهمزتهالها،مفردلا)اثنان(ولفظة

علىدلتفإنفقط،بدئهفيوتلفظ،الكلاموسطفيتكتبولا
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الأربعة:

والخمسة،الثلاثةبينصحيحعددعلىأربعةالرقميدل!

وأربعرجالأربعة:فنقولوالتأنيثالتذكيرفيالمعدودويخالف

للمؤنث،ورابعةللعذكررابع:الأربعةمنالترتيبيوالعددنساء.

بالجمعالملحقةالعقودألفاظمنوهيعشراتأربعوالأربعون

رباعي.اْربعةإلىوالنسبة.السالمالمذكر

القديمةالعربيةاللغةإلىيرجعأربعةكلمةأصلإن

ربضوتعنيأربعو،كلمةالسريانيةاللغةفيويقابلها)السامية(،

الأربع.قوائمهبسطقعدأوالحيوانربضواذاقعد،أو

أخذومنهاcQuattuorاللاتينيةاللغةفيالعددهذايدعى

،Quattroالإيطاليةاللغةوفي،Quaكلأeالفرنسيةاللغةفيمقابله

.Fourفيدعىالإنكليزيةاللغةفيوأما

الخمسة:

والستة.الأربعةبينصحيحعددعلىخمسةالرقميدل!

رجالخمسة:فنقول،والتأنيثالتذكيرفيالمعدودويخالف

وخامسةللمذكرخامسخمسةمنالترتيبيوالعددنساء.وخمس

العقودألفاظمنوهي،عشراتخمس:والخمسون.للمؤنث

خماسي.خمسةإلىوالنسبة.السالمالمذكربالجمعالملحقة

والخميس،متساويةأجزاءخمسةمنجزء:والخُمُسوالخُمْس

.أضلاعخمسذوسطحوالمخمس،الأسبعأيامأحد
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وتلفظتكتب:قطعهعزةهمزتهاكانتالأسبوعمنالثانياليوم

poماً.

أخذتاللفظهذاومن،5Duاللاتينيةاللغةفيالعددهذايدعى

وأما،Dueالإيطاليةاللغةوفي،Deuxالفرنسيةاللغةفيتسميته

.5Twفهيالإنكليزيةباللغة

الثلاثة:

الاثنينبينصحيحعددعلىثلاثةالرقميدل!

جاء:فنقولوالتأنيثالتذكيرفيالمعدودويخالف،والأربعة

ثالثثلاثةمنالترتيبيوالعددنساء.وثلاثرجالثلاثة

منوهي،عشراتثلاث:والثلاثون.للمؤنثوثالثةللمذكر

ثلاثةإلىوالنسبة،السالمالمذكربالجمعالملحقةالعقودألفاظ

ثلاثي.

)السامية(،القديمةالعربيةاللغةإلىيرجعثلاثةكلمةأعلإن

اللفظةهذهجذركانوربماتلوثو.كلمةالسريانيةاللغةفيويقابلها

تجمعتوواحدواحدإلىواحدأضيفواذا،الكومةأوالكثرةيفيد

.كثرةأوكومةوشكلتآحاد

فيمقابلهأخذومنها،Tresاللاتينيةاللغةفيالعددهذايدعى

اللغةفيوأما،+reالإيطاليةاللغةوفي،Troisالفرنسيةاللغة

.Threeفيدعىالإنكليزية

147
http://www.al-maktabeh.com



القديمةالعربيةاللغةإلىيرجعخمسةكلمةأصلان

,Hamshoحمشوكلمةالسريانيةاللغةفيويقابلها)السامية(،

يرتفعالذيباطنه:القدموأخمص،بيدهالشيءعلىقبضوتعني

خمساً.عددهايبلغأصابعوالقدماليدمنكلوفي،الأرضعن

أخذومنهcQuinqueاللاتينيةاللغةفيالعددهذاويدعى

وأماXinqueالإيطاليةاللغةوفيولأشا،4الفرنسيةاللغةفيمقابله

.Fiveفيدعىالإنكليزيةاللغةفي

ائستة:

والسبعة،الخمسةبينصحيحعددعلىستةالرقميدل!

رجالستةجاء:فنقول،والتأنيثالتذكيرفيالمعدودويخالف

وسادسةللمذكرسادسستةمنالترتيبيوالعددنساء.وست

الملحقةالعقودألفاظمنوهي،عشراتست:والستون،للمؤنث

سداسي.ستةإلىوالنسبة.السالمالمذكربالجمع

)السامية(،القديمةالعربيةاللغةإلىستةكلمةأمليرجع

شتو.كلمةالسريانيةاللغةفيويقابلها

يقابلهمااْخذومنها*ع!3،اللاتينيةاللغةفيالعددهذاويدعى

3الفرنسيةاللغةفي ix،اللغةفيواْما،3أحالإيطاليةاللغةوفي

.Sixفيدعىالإنكليزية

السبعة:

والثمانية،الستةبينصحيحعددعلىسبعةالرقميدل!

رجالسبعةجاء:فنقولوالتاْنيثالتذكيرفيالمعدودويخالف
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وسابعةللمذكرسابعسبعةمنالترتيبيوالعددنساء.وسبع

الملحقةالعقودألفاظمنوهي،عشراتسبع:والسبعون.للمؤنث

متتالية،أيامسبعة:والشبعوالأسبولح.السالمالمذكربالجمع

سُباعي.سبعةإلىوالنسبة

القديمةالعربيةاللغةإلىيرجعسبعةكلمةأصلإن

فعلااللغةهذهوفيشبعو.السريانيةاللغةفيويقابلها)السامية(،

كلمةتحملأنيرجحولذا،العربيةاللغةفيالموجودانوشبعسبع

.والتمامالاكتفاءمعنىسبعة

مقابلهأخذومنها،septemاللاتينيةاللغةفيالعددهذاويدعى

اللغةفيوأماءول!3،الإيطاليةاللغةوفي،3eptبالفرنسية

.Sevenفيدعىالإنكليزية

الثمانية:

والتسعة،السبعةبينصحيحعددعلىثمانيةالرقميدلء

رجالثمانية:فنقولوالتأنيثالتذكيرفيالمعدوديخالفوهو

وثامنةللمذكرثامنثمانيةمنالترتيبيوالعددنساء.وثماني

الملحقةالعقودألفاظمنوهي،عشراتثماني:والثمانون.للمؤنث

ثُماني.ثمانيةإكوالنسبة.السالمالمذكربالجمع

القديمةالعربيةاللغةإلىيرجعثمانيةكلمةاْصلإن

جذريكونوقدتموني.السريانيةاللغةفيويقابلها)الساممة(،

العربيةاللغةمنقريبةوهيالقديمةالمصريةاللغةمنالكلمةهذه

القديعة.
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مقابلهأخذومنها،حه4هاللاتينيةاللغةفيالعددهذاويدعى

باللغةوأما،وله5الإيطاليةاللغةوفيا)،"أداالفرنسيةاللغةفي

.Eihtفهوالإنكليزية

التسعة:

،والعشرةالثمانيةبينصحيحعددعلىتسعةالرقميدل،

رجالتسعةجاء:فنقولوالتأنيثالتذكيرفيالمعدودويخالف

للمؤنث،وتاسعةتاسعالتسعةمنالترتيبيوالعددنساء.وتسع

بالجمعالملحقةالعقوداْلفاظمنوهيعشراتتسع:والتسعون

تساعي.التسعةإلىوالنسبة.السالمالمذكر

)السامية(،القديمةالعربيةاللغةإلىيرجعتسعةكلمةأصلإن

مناللفظةهذهجذريكونوقدتشعو،السريانيةاللغةفيويقابلها

القديمة.العربيةاللغةمنقريبةكانتالتيالقديمةالمصريةاللغة

أخذومنها،Novemاللاتينيةاللغةفيالعددهذاويدعى

فيوأما،noveالإيطاليةاللغةوفي،Neufالفرنسيةاللغةفيمقابله

.Nineفهوالإنكليزيةاللغة

:العشرة

عشر،وأحدالتسعةبينصحيحعددعلىعشرةالرقميدل!

رجالعشرةفنقول،والتأنيثالتذكيرفيالمعدوديخالفوهو

عشرةوثلاثرجلاًعشرثلاثةمنهالمركبوالعددنساء،وعشر

وعاشرةللعذكرعاشرفهوالعشرةمنالترتيبيالعددأما.امرأة

ء.الشيمنأجزاءعشرةمنجزءوالعُشْر.للمؤنث
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القديمةالعربيةاللغةإلىيرجععشرةكلمةأصلإن

وفيعشرو:الفينيقيةاللغةوفياللغةتلكفيويقابلها)السامية(،

العددلأنوالجمعالكثرةيفيدوالمعنىعِسرو.:السريانيةاللغة

أكثرها.هوالأعدأدمنسلسلةنهايةيمثلعشرة

مقابلهاخذومنها،Decemاللاتينيةاللغةفيالعددهذاويدعى

اللغةفيوأماcDieciالإيطاليةاللغةوفي*أ"،الفرنسيةاللغةفي

.Tولس!فهوالإنكليزية

:ءلأرما،حيصقوا-ا

مغامراتمنهائلةمغامرةبخاصةوالصفر،الرقماكتشافكان

أقوامبذلتهإنسانياًوجهداً،المعرفةإلىالتواقالبشريالعقل

أفذاذ.علماءرجالفيهوتميز،عديدة

فقد،للأرقامومتنوعةعديدةصورابتداعفضلللهندكانولئن

فيالمشاركةأوالأرقامهذهاقتباسفيوحاسمرائددورللعربكان

العالم،فيوإشاعتهاواستخدامهاوتجميلهاتهذيبهاوفيابتداعها،

الخوارزميأسماءفتخلدتعمليأ،استخداماًالصفراستخداموفي

الدهر.أبدإلى،الرياضياتعلمصفحةفيوالعربوالصفر

الماضيةالقرونخلالالكبيرالعربيالوطنفيحصلماولكن

سلسلةلاالأرقاممنسلسلتيناستعمالهو،اليومحتىواستمر

العربيالمشرقفي)الهندية(المدعوةالأرقامتستعملفاليوم،واحدة
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المدعوةالأرقاموتستعمل،المشرقيةالإسلاميةوالبلدانومصر

.والغربالعربيالمغربفي(العربيةأو)الغبارية

العلمعناصرمنتوحيدهيمكنماكلتوحيدعلىوحرمأ

عربيةلغةتسودهالذيكلهالعربيالوطننطاقعلى،والثقافة

وروابطالقربىأواصروتجمعهواحد،وأدبيعلميوتراث،واحدة

يعيدزاهرغدإلىوتطلعاتوآمال،مشتركةوقيميةاجتماعية

فيالرقماستخداملتوحيدعديدةمحاولاتجرتالغابر،المجد

المذكورتين:السلسلتينإحدىباعتماد،كافةالعربيةالأقطار

الغبارية.أوالهندية

والندواتالعربيةالمؤتمراتمنالعديدعلىالموضوعوعرض

ابتداء،مستفيضةودراساتبحوثفيهوقدمت،والثقافيةالعلمية

وقد8191.عامالمغربفيانعقدالذيالأولالتعريبمؤتمرمن

والندواتالمؤتمراتفيوالمشاركينوالدارسينالباحثينآراءتوزعت

عنوالتخليالغباريةالأرقامتبنيإلىالدعوة:اتجاهينبين

استعمالأوالهنديةالأرقاماستخدامإلىوالدعوة،الهنديةالأرقام

العربية.الأرقامأشكالمنمتميزينكشكلينمعاًالسلسلتين

فيتحمل)العربية(الغباريةالأرقامأنإلىالأولىالدعوةوتستند

المغرببلدانفيمستخدمةومازالتالعربيةالأرقاماسمالغرب

والفنيةالتعليميةالمشكلاتمنكثيراًيحلاستعمالهاوأن،العربي

اللبسإلىتدعونقطةالصفركونعنويغنيعالميتها،بسبب

والخطأ.
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اْكثر)الهندية(المدعوةالأرقامأنإلىالثانيةالدعوةوتستند

وأكثرالعرببيناستخداماًوأوسع،الغباريةالأرقاممنعراقة

بالتراثالتصاقاًوأشد،الإسلاميةالشرقيةالبلدانفيانتشاراً

العربي.الخطكنوزفيأثراًوأوضحالإسلاميالعربي

بلدانمفكريلدىشديداًنراهالغباريةللأرقامالانتصارإن

والدكتورالتازيالهاديعبدالدكتورأمثالوعلماثها،المغرب

باستخدامهاوالتمسكالهنديةللأرقاموالانتصار،السويسيمحمد

بلدانمفكريلدىشديداًنجدهالغباريةالأرقاممعأومنفردة

النابلسينادرالدكتورأمثالوعلمائها،ومصرالعربيالمشرق

ولكل،ياسينآلحسنمحمدوالشيخالخطيبعدنانوالدكتور

المعمقة.وتحقيقاتهاجتهاداته

إلىوالندواتالمؤتمراتتوصياتتنتهيالاْحيانأغلبوفي

سيماولا،المختصةالجهاتقبلمنللدراسةالموضوعإحالة

العربية.اللغةمجامعاتحاد

بتكليفالأرقامحولبدراسةتقدمتُ،الثمانينياتمنتصفوفي

العلياالتنسيقلجنةإلىوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةمن

لجامعةالعامةبالأمانةالعربيةالمنظمإتعلاقاتتنظيمتتولىالتي

العربية.الدول

الهنديةوالسلسلتينالأرقامقصةالدراسةبينتأنوبعد

العربيالرقملتوحيدبذلتالتيالمساعيإلىوأشارت،والعربية

التالية:بالفقرةاختتمت

I a f
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نأينبغيالراهنةالحالفيتبديلأوتغييرأيأنإلى"نظرآَ

رأيإلىتستندأنلابدالتيالقناعةهذه،تامةقناعةإلىيستند

بالتنفيذ.الالتزامإلىتؤولكيماموثوقعلمي

اللغةمجامعاتحادعلىمعروضةالقفيةهذهأنإلىونظراً

الموضولح،هذافيموقفاتخاذفيالتريثنرىفإننا،العربية

مستعينأ،مستفيضةدراسةوضمععلىإليهالمشارالاتحادوحث

أصحابمنيرىوبمنبالرباطالتعريبتنسيقمكتببخبرات

".الموضوعفيالفصلالكلمةالدراسة0هذلتكونوالرأيالخبرة

منأيإهماليصحلاالمبدأحيثمنأنهرأييوفي

لمخالطتهماالعربيتاريخنامنجزءمنهماكلألأن،السلسلتين

المتقدمالعالمشعوببينواعتزازلنافخرومبعثالثقافيتراثنا

وشفادة،بفضلهماعترافاً،العربإلىنسبهاأرقامايستخدمالذي

الإنسانية.الحضارةبناءفيالعربفضلعلىحية

منأصنافثلاثةالمهمةالغربيةالمصنفاتأكثرفينشهدألا

بالأرقامثانوترقيم)الغبارية(العربيةبالاْرقامترقيم:هيالترقيم

نأعلىذلكًيدلألا3الهجائيةبالأحرفثالثوترقيمالرومانية

؟.سلسلةمنأكثرإلىحاجةثمة

يعطيموقفاًتتبنىأنالمختصةللجهاتيمكنأنهأعتقدإنني

والعلميةالأدبيةوالمؤلفاتالمدوناتفيدوراًالسلسلتينمنلكل

طالجدلاًنحسموفيلك،الأخرىوسائرالعلومالرياضيةوالمعادلات

البحثإلى-الواسعبمعناه-العلمأدواتفيالبحثمنوننتقلأمده

.الإنسانوعظمةالعقلقدرةفيهتتجلىالذيالعلم،ذاتهالعلمفي
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،لمر،جكط

المجلدمنالأول-الجزهديوارنتولتاليف!الحضارةقصة9ا-كتاب

،لبنان-ببيروتالجيلدارإصدارمحمود،نجيبزكيد.ترجمة-الأول

.8891

منمجموعةترجمة،سارتونجورجتأليف!العلم!تاريخ2-كتاب

1991.(الثقافية)الإدارةالعربلةالدولجامعةإمدار-المترجمين

الآلمانيةالمستمثرقةتأليف!الغربعلىتسطعالعرب"شمس3-كتاب

مارونوراجعهالدسوقيوكمالبلخونفاروقالألمانيةعنترجمه،هونكهريغريد

طه/8191.،ببيروتالجديدةالآفاقدارمنمثورات،الخوريعيسى

مصرمكتبةإصدار،طوقانحافظقدريتاليف!العربعندالعلوم45-كتاب

.9791القاهرة(كتابالألف)مشرو3

طبعة،عليجوادد.تألليف،الإسلامقبلالعربتا!فيفي"المفمل5-كتاب

7191.،لبنانبيروت

الدينمحييد.تأليفأإفريقيمجتمعفيالحضاريأالتغير6-كتاب

8791.لبنانتوبيروتبصداالعصريةالمكتبةصابر،

أعلام)سلسلةالكتبيزهلرللأستاذاالبيرونيأحمدبن"محمد7-كتاب

2991.دمشق-بسوركةالثقافةوزارةمنشورات(العربيالعلم

تاليف!الأوروبعةالنهفةفيالإسلاميةالعربيةالحفارة"دوركتابم!

ببيروتالمعاصرالنكردارإصدار،خليلأبوشوقيد.ومباركهانيالأستاذ

.6991بدمشقالفكرودار
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الشيخبقلمتطورهاأن!ثأتها،،مولدها:العربلة"الأرقامموضوعهادراسة9-

فيالمجمعمطبوعات-العراقيالعلميالمجمععفوياسينآلحسنمحمد

.8291العراق-بغداد

فيالآستاذالسوشيمحمدد.!العربيةالأرقامقصة9:موضوعهادرا!مةا-.

8591.تونس-التونسيةالجامعة

ومغربه!العربيالوطنمثرقبينالعربيةاالأرقامموفوعها:ا-دراسةا

اللغويةالمجامعلاتحادالمساعدالبامالأمينالخطيبعدنانالدكتورتأليف

العربية،الدولجامعةتمدرهاالتيعربيةثؤونمجلةسابقأ،العربيةالعلمية

8291.ينايرالثافي/كانون11العدد

رئيسالنابلسينادرد."الزمنخلالالأرقام"صور:موضوعهاا-درالة2

فيمنشورة-الكليةعميدثمسابقاًدمشقبجامعةالعلومكليةفيالرياضياتقمم

7العدد-بدمشقالعربالكتاباتحادعنالمادرة،العربياالتراثمجلة

.8291أبرول/نيسان2السنة

إلىمقدمة-الخوريشحادةأ.وضع"العربية"الأرقامحولدراسة-13

والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةباسمالعربيةالدولبجامعةالتنسيقلجنة

8591.عام

4I-الأوسط-المثرقجريدة،خياطسلامللسيداالعربيةالأرقام9عنمقال

.4/6mr/تالخ2053العدد
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للمؤ!ف

(،أولى)طبعة4791عامدمثق.فيطبع،بالاشتراكأالمرأة)حول1-كتاب

)136(صفحاتهعدد(ثانية7791)طبعةعامأيضادمشقفيطبعهأعيدثم

صفحة.

ا(VA)صفحاتهوعدد،0591عامبدمشقطبع"الميدانفي)الأدب2-كتاب

صفحة.

"،العامةوالحياةوالثقافةوالتربيةوالاجتماعالأدبفيفمول39-كتاب

صفحة.)176(صفحاتهوعدد5691عامدمشقفيطبع

الخترعات"وتاريخاليومحتىالجاهليةمنالعربيةالأمة)تاريخ4-كتاب

)كتابصفحة)015(صفحاتهوعدد9491عامحلبفيطبع.بالاشتراك

(.مدرسي

فادييف،الكسندرال!ثهيرالروائيتأليف"الفتي"الحرسكتابترجمة5-

و5491عاميبيروتفيالفارابيدارقبلمنجزأينفيطبع،بالاشتراك

صفحة.072()صفحاتهوعدد،5591

العلومفيللبحثالرئيسية"الاتجاهاتكتابمنفمولترجمة1_

منشوراتمن(الاجتماعية)العلومايأولالمجلدإ،والإنسانيةالاجتماعية

.7791عامالسو!يةالعاليالتعليموزارةأصدرتهاليونسكو،

اليونسكو،منشوراتمن"العلومتدرش!في!التجديدكتاب7-ترجمة

8491.عامالسو!يةالعاليالتعليموزارةأصدرتهبالاث!تراك

تونسفيب!وسةالمعارفدارإصداروحديثاً!قديماًإالترجمةكتابه!

صفحة.02(0)مفحاتهوعدد،8791
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-بيروتفيالعربيالرائددارأصدرته!والصيدليالطبياالتعليم9-كتاب

صفحة.(11")صفحاتهوعدد،8791لبنان

دارإمدار،اج!والتعريبوالمصطلحالترجمةفي!دراساتكتابا-.

)024(صفحاتهوعدد،9891عامبدمشقوالنشروالترجمةللدراساتطلاس

2991.عام(ثانية)طبعةطبعتهثم(أولى)طبعةصفحة

1991.عام!العربيةاللفةوانتصارالجزائرفياللغويةالقضيةاا-كتابا

صفحة.)88(صفحاتهوعدد

صفحاتهعددالبالغ-المحيطهالعربيةاللغةامعجمتاليففيالاشتراكا-2

Iعامببارشالمحيطدارعنوالحادرصفحة016()0 A A Y.

بدمثقالجديدةالطليعةدارإصدارالخطر!مواجهةفي"القدسا-كتاب3

صفحة.)144(صفحاتهوعدد،1002

الطليعةدارإصداروتسمياتها"والأرقاموالمثهورالأيام"قصةا-كتاب4

صنحة.(?6-)صفحاتهوعدد،1002بدمثقالجديدة

دارإمدار،2جوالممطلح!والتعريبالترجمةفيدراسات9ا-كتاب5

صفحة.Y(4)0صفحاتهوعدد،1002بدمشقالجديدةالطليعة

والترجمةوالاجتماعالأدبفيومتنوعةعديدةومقالاتدراساتوثمة

والعربية.المموريةوالصحفالمجلاتفيمنشورةوالتعريب
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